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 [1 ] 

عْب بسم اهلل الرٞبن الرحيم ا٢بمد هلل رب العا٤بْب والصالة والسالم على سيد ا٤برسلْب، وعلى االئمة من آلو ا٤بعصومْب، وعلى أوليائهم أٝب
 . إٔب يوم الدين
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ٙبقيق (  ى 965 - 911)لعاملي قدس سره ا٤بعروف بالشهيد الثاين منية ا٤بريد ُب ادب ا٤بفيد وا٤بستفيد تأليف الشيخ زين الدين بن علي ا
 رضا ا٤بختاري 
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رٞبو اهلل، وقد عقدنا العزم على " سلسلة مؤلفات الشهيد الثاين " ىذا الكتاب ىو اول كتاب ننشره من  1سلسلة مؤلفات الشهيد الثاين 
ق واالخراج ان شاء اهلل ونرجو من االفاضل احملققْب أن ٲبدوا لنا يد العون ا٤بضي ُب نشر سائر مؤلفاتو هبذه ا٢بلة القشيبة ُب التحقي

 1368 -  ه 1449االؤب، : مكتب االعالم االسالمي الطبعة: الناشر. ويساعدونا بالداللة على ٨بطوطاهتا واماكن وجودىا و٫بو ذلك
 ش  -  ى
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بأىل العلم ان يواظبوا على مطالعة ىذا الكتاب الشريف وان يتأدبوا باالداب ا٤بذكورة ما أحرى  -:.. ا٤بّبزا الشّبازي الكبّب رٞبو اهلل تعأب
  -وٓب تدر ما ٯبري على رأس ٠بسم * يرى الناس دىنا ُب قوارير صافيا  -( ، مقدمة التحقيق55انظر ىذا الكتاب ص . )فيو
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أ مصادر ترٝبة الشهيد الثاين كان ا٤برحوم الشيخ زين الدين علي بن أٞبد مقدمة التحقيق الفصل االول ٙبقيق ُب تاريخ حياة الشهيد الثاين 
ا٤بعروف بالشهيد الثاين من مشاىّب الفقهاء ا٤بتبحرين العظام، ومن الوجوه ا٤بشرقة ُب التاريخ الدموي (  ى 965 - 911)العاملي الشامي 

زىاء سبعْب  ( سنة 54)يل الرسالة، خلف ُب عمره القصّب وقد خلف ىذا الفقيد السعيد الذي حظي بفيض الشهادة ُب سب. لالسالم
و ٩بتزجة كتابا ورسالة صغّبة وكبّبة ُب ٨بتلف ا٤بوضوعات، كان الكثّب منها وال يزال ا٤بورد الصاُب الفادة العلماء واحملققْب، ولقد كانت حيات

ارق عادات قد سجلها التاريخ، ال ٦بال ىنا لذكرىا، بالقداسة والتقوى، قد بلغ ُب ذلك إٔب درجات سامية، حٌب كانت لو كرامات وخو 



وقد كتب الشهيد نفسو رسالة . وردت ترٝبة ىذا العآب اجملاىد الدؤوب ُب كثّب من كتب الَباجم سنأٌب ُب ىذا ا٤بقال على التعريف هبا
 بغية " اذه ٠باىا خاصة ُب حياتو، ضمنها تلميذه العآب ا١بليل ابن العودي ُب رسالة كتبها ُب تاريخ حياة أست

 [14 ] 

ونأسف أن قد فقد أكثر فصول ىذه الرسالة وٓب يبق إال بعض الفصول منها " ا٤بريد ُب الكشف عن أحوال الشيخ زين الدين الشهيد 
رة أعوام وقد طبع ىذا الكتاب قبل عش" الدر ا٤بنثور " أوردىا الشيخ علي بن ٧بمد بن ا٢بسن بن زين الدين، حفيد ابن الشهيد ُب كتابو 

شيخنا وموالنا ومرجعنا ومقتدانا، : ".. ٗبدينة قم ا٤بقدسة، وقد كتب ابن العودي عن دافعو إٔب كتابة ىذه الرسالة بشأن الشهيد يقول
وا٢برب  ومنقذنا من ا١بهالة وىادينا، ومرشدنا إٔب ا٣بّبات ومربينا، بديع زمانو ونادرة أوانو، وفريد عصره وغرة دىره، الشيخ االمام الفاضل،
ام نور العآب العامل، والنحرير احملقق الكامل، خالصة الفضالء احملققْب، وزبدة العلماء ا٤بدققْب، الشيخ زين ا٤بللة والدين ابن الشيخ االم

راحم الدين علي ابن الشيخ الفاضل أٞبد بن ٝبال الدين بن تقي الدين صاّب تلميذ العالمة ابن مشرف العاملي أفاض اهلل على روحو ا٤ب
و٤با . لسالمالربانية، وأسكنو ُب جنانو العلية، وجعلنا اهلل من ا٤بقتدين باثاره، وا٤بهتدين بأنواره ٗبحمد وآلو عليو وعليهم أفضل الصالة وأًب ا

حاز ٧بمد بن علي بن ا٢بسن العودي ا١بزيِب ٩بن : كان ىذا الضعيف ا٤بلهوف عليو، ا٤بخزون على طيب عيش من لديو، ٩بلوكو وخادمو
إٔب يوم انفصإب عنو  945على حظ وافر من خدمتو، وتشرف ٗبدة مديدة من مالزمتو كان ورودي إٔب خدمتو ُب عاشر ربيع االول سنة 

فكأهنا أحالم نوم ٓب تكن يا ليتها دامت وٓب تتصرم وٛبتعت منها القلوب ونارىا من : 965بالسفر إٔب خراسان ُب عاشر ذي القعدة سنة 
تتضرم فواشوقاه إٔب تلك االوقات، وواأسفاه على ما فات وجب أن نوجو ا٥بمة إٔب ٝبع تاريخ يشتمل على ماًب من أمره،  فرقة طفئت وٓب

 من حْب والدتو إٔب انقضاء عمره، تأدية لبعض 

 (ىامش)
، 942والكالم عن عام . " خدمتو أ٠بع الدرس وكنت أنا إذ ذاك ُب: " يقول( 164 - 159/  2ج " الدر ا٤بنثور )" وُب موضع آخر من نفس ىذه الرسالو  - 1

ُب االصل  945وعلى ىذا فالظاىر أن . " 942ٍب ودعناه وسافر من دمشق يوم االحد نصف ربيع االول سنة (: " 161/  2ج " الدر ا٤بنثور )" وأيضا يقول فيها 
، ومثل 945إٔب  944، من 144/  2ج " الدر ا٤بنثور " العودي ُب مصحف عن الصفر، كما صحفت سنة وفات احملقق الكركي ُب كالم ابن  5، وأن رقم 944

 )*(. ، مع إصالح 146/  7ج " أعيان الشيعة " ورجحنا نقل ا٤بصراع عن " من فرقة طغيت وٓب تتضرم : " ا٤بصراع ُب الكتاب 2. ىذا كثّبا ما يتفق
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" فجمعت ىذه النبذة اليسّبة و٠بيتها .. ما يشر إٕب بذلك على ا٣بصوص شكره، وامتثاال ٤با سبق إٕب من أمره، فإنو قدس سره كان كثّبا
وكانت رسالة ابن العودي تشتمل على ". ورتبتها على مقدمة وفصول وخاٛبة " بغية ا٤بريد ُب الكشف عن أحوال الشيخ زين الدين الشهيد 

هنا أول وأحسن مصدر لَبٝبة الشيخ الشهيد، ولكن إذا وال ريب أ. عشرة فصول ومقدمة وخاٛبة ولكن قد مر أن أكثر فصو٥با ٓب تصلنا
ومن ا٤بعلوم أننا ال نرى ُب أكثر ىذه ا٤بصادر شيئا جديدا ُب ترٝبة . جزنا ىذه الرسالة فنجد ترٝبتو مفصلة أو ٨بتصرة ُب ا٤بصادر االتية

، 1 8: أن يراجع االرقام التالية منها" در ا٤بنثور ال" ويكفي احملقق ُب ذلك مضافا إٔب مراجعة . الشهيد، بل إ٭با ىي مكررات سائر الكتب
رياض "  - 3، 217 - 212" / تكملة أمل االمل "  - 2، 91 - 85/  1ج " أمل االمل "  - 1. 28، 19، 16، 13، 12

 6، 428، 452/ ج " مستدرك الوسائل "  - 5، 387 - 352/  3ج " روضات ا١بنات "  - 4، 386 - 365/  2ج " العلماء 
 9. 192 - 186" / الفوائد الرضوية "  - 8، 391 - 381/  2ج " الكُب وااللقاب "  - 7، 164 - 132" / شهداء الفضيلة " 
 372/  7ج " معجم رجال ا٢بديث "  - 11، 473 - 472/  1ج " تنقيح ا٤بقال "  - 14، 168 - 167" / ىدية االحباب "  -
 248" / قصص العلماء "  - 14، 36 - 28" / لؤلؤة البحرين "  - 13، 158 - 143/  7ج " أعيان الشيعة "  - 12، 377 -
 ُب ٨بتلف االجزاء، سيأٌب بعض مواردىا قريبا ُب ٕبث " الذريعة "  - 16، 288 - 284/  3ج " رٰبانة االدب "  - 15، 263 -

 (ىامش)
 )*(.  152 - 154/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 1
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الروضة البهية ُب " مقدمة  19، 15" / مقابص االنوار  18، 346/  1ج " جامع الرواة "  - 17، "يد الثاين تاريخ استشهاد الشه" 
"  24" شرح اللمعة " ، ونعرب عنها ُب ىذا ا٤بقال ٗبقدمة 149 194/  1للشيخ ٧بمد مهدي االصفي، ج " شرح اللمعة الدمشقية 

" ٙبفة العآب ُب شرح خطبة ا٤بعآب "  22. 248 - 228/  1ج " ائق ا٢بقائق طر "  21، 12/  7، وج 193/  4ج " معجم ا٤بؤلفْب 
مصفى ا٤بقال ُب "  25، 145" / نقد الرجال "  24، "شهد " ، مادة 723/  1ج " سفينة البحار "  23، 139 154/  1ج 

 28، 64/  3ج " االعالم "  - 27، 342 - 254/  4ج " هبجة االمال ُب شرح زبدة ا٤بقال "  26، 183" / مصنفي علم الرجال 
كشف ا٢بجب "  - 29، وغّب ىذه الصفحات، 92 - 94"( / طبقات أعالم الشيعة " من " )إحياء الداثر من القرن العاشر " 

ا وغّب ومن ا٤بؤسف أنا ٪بد ُب تاريخ حياة الشهيد الثاين وكتبو وتاريخ تأليفه. ُب ٨بتلف الصفحات" واالستار عن أحوال الكتب واالسفار 
ذلك أخطاء متعددة، وحيث ٓب يكن من ا٤بتداول سابقا التحليل والتحقيق ُب التاريخ لذلك كان ا٤بتأخرين إذا وجدوا موضوعا ُب كتاب 
التاريخ أو الَباجم نقلوا ذلك ُب كتبهم بدون أي ٙبقيق أو ٙبليل أو مقارنة بالقرائن والشواىد التارٱبية االخرى، وكانت ىذه االخطاء 

وحيث قد تكفلت ىذه . دريج تتحول إٔب أغالط مشهورة تتكرر ُب الكتب ا٤بتأخرة ٗبحض االستناد إٔب ذكرىا ُب ذلك الكتاب السابقبالت
ا٤بصادر ا٤بذكورة آنفا بَبٝبة الشيخ الشهيد، وال يتحمل ىذا ا٤بقال كالما أوسع ٩با ُب تلك ا٤بصادر، لذلك فسوف أقتصر ُب جهدي ُب 

حقيق ُب بعض ا٤بسائل وا٤بوضوعات الٌب جاءت ُب تاريخ حياة الشهيد، للمذاكرة حول بعض االغالط ا٤بشهورة هبذا ىذا ا٤بقال على الت
 الشأن، رجاء ال تتكرر فيها سيكتب عنو بعد ىذا، عسى أن نؤدي هبذا 
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حياة الشهيد الثاين، أرجو أن أوفق لنشره إين قد بدأت بتصنيف كتاب كبّب ُب : ومن ا١بدير بالذكر أن أقول. بعض حق ىذا الرجل العظيم
تاريخ  -ب . وىنا االن إليكم بعض تلك االخطاء(. قده)، ا٤بصاف ٤برور ٟبسة قرون على ميالده  ى 1411بعناية اهلل ورعايتو قبل عام 

، واالخر أهنا  965ا كانت ُب سنة ُب تاريخ شهادة الشهيد الثاين قوالن، وقد يذكران على الَبديد، أحدٮبا أهن - 1استشهاد الشهيد الثاين 
، 117، 142، 91، 94، 63، 55، 32ص : منها" إحياء الداثر " ، واالكثر الثاين كما ُب موارد متعددة من  ى 966كانت ُب سنة 

/  3، ج 244، 228، 86/  2، ج 218، 93، 22/  1ج : منها" الذريعة " و  277، 245، 234، 234، 181، 162، 127
، 146، 94، 82، 23، 15/  6، ج 278، 246، 245، 199، 196/  5، ج 452، 433، 392، 4/  4، ج 136، 58

 15، ج 198، 124/  12، ج 294، 275، 174، 159/  11، ج 42/  14، ج 76/  8، ج 175، 31، 34/  7، ج 243
، 212، 249، 195/  24، ج 35، 26، 18/  19، ج 36/  18، ج 144/  17، ج 381، 68/  16، ج 71، 149/ 

وٓب أر فيها حٌب موردا واحدا يذكر فيو التاريخ . 439، 65، 44/  24، ج 141/  23، ج 444، 382، 1/  21، ج 378، 371
وقبل أن نقيم االدلة . خطأ 966وأن  965االول، مع أننا مع االلتفات إٔب الشواىد واالدالة الٍب سنذكرىا نقطع بأن الصحيح ىو 

" )/ نقد الرجال " حسب اطالعي ىو ا٤برحوم السيد مصطفى التفرشي ُب  - 966ن أول من ذكر سنة والشواىد ٤بدعانا، أذكر بأ
، وٓب يذكر ىذا التاريخ أحد من معاصري الشهيد أو (346/  1ج " )جامع الرواة " ، ٍب نقال عنو وتبعا لو ا٤برحوم االردبيلي ُب (145

كتب ا٤برحوم حسن بيگ روملو، وىو من : شهادة الشهيد الثاين كما ستال حظونتارٱبا ل 965تالمذتو وأقر بائو، بل ذكر بعضهم عام 
، يقول بالفارسية ما 965كتب ُب حوادث سنة    ه 984الذي أهناه حوإب سنة " أحسن التواريخ " معاصري الشهيد ُب كتابو الفارسي 

 : ترٝبتو

 (ىامش)
 )*(. ، ا٤بقدمة 21" / أحسن التواريخ "  - 1
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وسبب شهادتو . ىذه السنة استشهد الشيخ الفاضل حاوي ا٤بعقول وا٤بنقول، جامع الفروع واالصول الشيخ زين الدين ا١ببل عاملي وُب" 
إن الشيخ زين الدين يدعي االجتهاد، ويأتيو كثّب من [: للدولة العثمانية ] ىو أن ٝبعا من أىل السنة قالوا لرستم پاشا الوزير االعظم 

فأرسل رستم پاشا رجاال لطلب ! قرؤون عنده كتب االمامية، وغرضهم إشاعة الرفض الذي ىو لدى التحقيق كفر ٧بض علماء الشيعة وي
ُب مكة ا٤بكرمة، فقبضوا عليو وأتوا بو إٔب إسالمبول وقتلوه من دون أن يعرضوه على السلطان  -وىو أفضل الفقهاء  -الشيخ، وكان آنذاك 

الذي كان ىو أيضا من معاصري الشهيد، ُب كتابو (  ى 975ا٤بتوَب )ضي أٞبد الغفاري القزويِب وكتب القا! [... ". ؟ ] سليمان 
، يقول 965وذكر ا٢بوادث حٌب تلك السنة، كتب ضمن حوادث عام  972الذي ألفو حوإب سنة " تاريخ جهان آرا " الفارسي 

ُب مكة ا٤بكرمة، ا٤بغفور لو الشيخ زين الدين ا١ببل عاملي، [ العثمانيون أي االتراك ] وُب ىذه السنة أخذ الروميون : " بالفارسية ما ترٝبتو
وقد ذكر تاريخ شهادة الشهيد ُب شهر ". وذىبوا بو إٔب استانبول، وقتلوه للعصبية ا٤بذىبية ُب يوم ا٣بميس منتصف شهر رجب ا٢برام 

أيضا وىو يعد تأييدا ٤بقال " ا٤بسالك " ا١بزء الثالث من رجب وأنو أخذ من مكة ا٤بكرمة تلميذه السيد علي الصائغ ُب آخر نسخة من 
وكتب ٧بمود بن ٧بمد بن علي بن ٞبزة الالىجاين تلميذ الشهيد الثاين، الذي كان حْب إلقاء القبض عليو ". تاريخ جهان آرا " صاحب 

إن الشارح قد كتب ا١بزء الثالث ومابعده : " يقول" ا٤بسالك " مقارنا لتأليفو تقريبا، كتب ُب نسختو من " ا٤بسالك " معو وىو يستنسخ 
وكان خوفا منهم يلوذ من جبل إٔب جبل ومن قرية  -مع تراكم صروف ا٢بدثان : كما قال ىو نفسو  -حينما كان متخفيا خوفا من أعدائو 

 إٔب قرية، وأنا كتبت ىذا القسم من الكتاب ُب ىذه ا٢بال كذلك، 

 (ىامش)
 )*(.  194/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 4، 344" / تاريخ جهان آرا "  - 3. ، ا٤بقدمة ح" / تاريخ جهان آرا "  - 2 521 - 524" / أحسن التواريخ "  - 1
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ج /  24وأطلقت ُب [ أي تركيا ] وحاولت أن أفكو من السجن فسجنوين معو، فبقي ُب السجن اثنْب وأربعْب يوما ٍب بعثوا بو إٔب الروم 
يوم ا١بمعة والنّبوز، فكنت أعيش ُب مكة متظاىرا حٌب بلغِب خرب شهادتو ُب ذي القعدة من نفس ىذه السنة، وأرادوا ، وىو  ى 965/  1

أن يقبضوا علي مرة أخرى ولكِب فررت منهم واختفيت وبعد أداء ا٢بج استنسخت ىذا الشرخ متخفيا، وُب آخر شهر صفر خرجت من 
وقد نقل كالم الالىجاين ىذا ا٤برحوم الشيخ آقا بزرگ الطهراين (. 1" ) 966/  1ج /  4االحد مكة ا٤بكرمة، وأهنيت ىذا اجمللد ُب يوم 

تصحيحا أو تصحيفا، وواضح أن ىذا ال يكون نقضا لكالم  966إٔب  965ولكنو بذل ( 242" )/ إحياء الداثر " قدس سره ُب 
م ا٤بقدسة نقل عن خط ٧بمد بن أٞبد ابن السيد ناصر الدين وُب فهرس ٨بطوطات مكتبة حرم السيدة فاطمة ا٤بعصومة بق. الالىجاين
شهر رمضان عام  17أنو قتل الشهيد ُب : على ظهر نسخة من شرح اللمعة -أحد علماء القرن العاشر وا٤بعاصر للشهيد تقريبا  -ا٢بسيِب 

ا٤برحوم الشيخ يوسف البحراين صاحب وكتب (. 4) 965ونقل عن خط والد الشيخ البهائي تلميذ الشهيد أنو استشهد سنة (. 3) 965
قبض شيخنا الشهيد الثاين طاب ثراه ٗبكة : وجدت ُب بعض الكتب ا٤بعتمدة ُب حكاية قتلو رٞبو اهلل تعأب ما صورتو: " يقول" ا٢بدائق " 

صالة العصر وأخرجوه إٔب  ا٤بشرفة ُب خامس شهر ربيع االول سنة ٟبس وستْب وتسعمائة، وكان القبض عليو با٤بسجد ا٢برام بعد فراغو من
بعض دور مكة وبقى ٧ببوسا ىناك شهرا وعشرة أيام، ٍب ساروا بو على طريق البحر إٔب قسطنطنية وقتلوه هبا ُب تلك السنة، وبقي مطروحا 

قصة رؤيا "  الرياض" ونقل ابن العودي وصاحب (. 5" )ثالثة أيام، ٍب ألقوا جسده الشريف ُب البحر، قدس اهلل روحو كما شرف خاٛبتو 
 أو ] الشيخ ٧بمد ا١بباين 

 (ىامش)
فهرست نسخ خطي كتاٖبانو آستانو "  - 3، 227" / إحياء الداثر " راجع  - 2. 512، النسخة ا٤برقمة 614/ ، العدد السابع "نسخو ىاي خطي " نشرة  - 1

 )*(.  34" / لؤلؤة البحرين "  - 5. 414 - 449/  16ج " فهرست نسخو ىاي خطي كتاٖبانو مركزي دانشگاه هتران "  - 4 122" / مقدسو قم 
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بطو٥با، وما يرتبط من تلك القصة ٗبا ٫بن فيو ىو أن الشيخ ٧بمد ا١بباين  -( 1)الذي عده السيد االمْب ُب تالمذة الشهيد  -[ ا٢بياين 
يقصد أن يبقى هبا مدة، ولكنو يبتلى ٗبرض  بعد ٙبمل مشاق السفر وىو 965ذي ا٢بجة عام  22يصل إٔب قرية جزين من جبل عامل ُب 

من شهر ذي ا٢بجة يرى ُب الرؤيا أمورا منهاما يتعلق بالشهيد الثاين، ويعلم ٩با قالو أن الشهيد الثاين كان قد نال  28شديد، وُب ليلة 
. ات، ال ٚبل ٗبا ٫بن بصددهوإن فرض ورود بعض االيرادات على القصة من جه(. 2) 965ذي ا٢بجة  28الشهادة قبل ىذا التاريخ أي 

رأيت ٖبط جدي ا٤بربور الشيخ حسن قدس اهلل روحو ما : " يقول" ا٤بعآب " وأحكم من الكل أن الشيخ علي حفيد الشيخ صاحب 
ولد الوالد قدس اهلل نفسو ُب يوم الثالثاء ثالث عشر شهر شوال سنة إحدى عشرة وتسعمائة، واستشهد ُب سنة ٟبس وستْب : صورتو
وعلى ىذا فواضح أنو مع االلتفات إٔب كل ىذه الشواىد والقرائن، وكالم ابن الشهيد والالىيجاين تلميذه، واثنْب من ( 3". )مائة وتسع

ا٤بؤرخْب ا٤بعاصرين للشهيد ٩بن كانوا يهتمون بضبط ا٢بوادث التارٱبية طبق ا٢بوادث وحسب ترتيب السنْب، ال يبقى ٦بال لقبول قول 
وأما ُب أي شهر وُب أي يوم وقعت ىذه .  ى 965بل علينا أن نسلم بأن شهادة الشهيد قد وقعت ُب سنة " الرجال نقد " التفرشي ُب 

بوقوعها ُب يوم ا٣بميس " تاريخ جهان آرا " الواقعة ا٥بائلة ؟ فاالقوال وإن كانت ٨بتلفة، إال أن الذي يبدو للنظر ىو صحة كالم صاحب 
ُب شهر رجب ا٢برام، ا٤بتأيد ٗبقال السيد علي الصائغ تلميذ الشهيد، وال ينافيو مقال الالىيجاين  من العشر االواسط[ أو ا١بمعة ] 

وىي أن بعض : وال بأس بالتذكّب هبذه النقطة. ، كما ىو واضح965التلميذ االخر للشهيد بأن خرب شهادتو بلغو ُب شهر ذي القعدة 
، لذا 966ودي والسيد علي الصائغ وٮبا تلميذان من تالمذة الشهيد أرخا شهادتو بسنة ٗبا أن ابن الع: " ا٤بعاصرين كتب ُب ترٝبة الشهيد

ٓب  -فيما ىو بأيدينا من كتابو  -وىذا ا٤ببُب باطل وكذلك ا٤ببِب عليو، فإن ابن العودي . " فنحن أيضا اٚبذنا تارٱبما سندا ُب ىذا ا٤بورد
 يشر إٔب ىذا 

 (ىامش)
 189/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 3 197 - 192/  2ج " الدر ا٤بنثور " ، 381 - 377/  2ج " رياض العلماء "  - 2. 158/  7ج " أعيان الشيعة "  - 1

 )*(.  244/  2وج 
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وقد رأينا . قال بوقوع ىذه الواقعة ُب شهر رجب فحسب من دونو ذكر السنة -كما مر   -ا٤بوضوع بأية إشارة أبدا، والسيد علي الصائغ 
" نقد الرجال " الٍب ٓب يشهد ٥با إال كالم التفرشي ُب  966على العكس من سنة  965شواىد عديدة على وقوع الشهادة ُب سنة وجود 

" ونقال عنو وتبعا لو ُب ( 34" )/ لؤلؤة البحرين " جاء ُب  - 2. الذي ال يقاوم حٌب واحدة من شواىد القول االخر فضال عن ٝبيعها
أن الشهيد قبض عليو وقتل على عهد (: " 945/  5ج )حملمد معْب " فرىنگ فارسي " وكذلك ُب ( 287/  3ج " )رٰبانة االدب 

السلطان السليمان القانوين العثماين، فإن السلطان : ولكن الصحيح بدل السلطان سليم" ا٣بليفة العثماين وبأمره [ الثاين ] السلطان سليم 
، وعلى ىذا فالشهادة كانت ُب عهد السلطان سليمان 965استشهد الشهيد ُب سنة  وقد  ه 975سليم الثاين جلس على العرش سنة 
جاء ُب بعض الكتب اسم الشهيد ونسبو  - 3اسم الشهيد الثاين وكنيتو ونسبو وأوالده  -  ج(. 1)القانوين والد السلطان سلم النفسو 

: " بل الصحيح. جزما، بل ىو اسم ابيو" عليا " ن ا٠بو ٓب يكن وىذا سهو قطعا، فإ" زين الدين علي بن أٞبد ا١ببعي العاملي : " ىكذا
زين : " وقد رأيت بنفسي موارد عديدة من خط نفس الشهيد أنو كتب ا٠بو ونسبو ىكذا" زين الدين بن علي بن أٞبد ا١ببعي العاملي 

ونقل موارد عديدة من خط الشهيد ( 144 / 7ج " )أعيان الشيعة " وقد حقق ا٤بوضوع السيد االمْب ُب ... " الدين بن علي بن أٞبد
لقب الشهيد ُب بعض  - 4. لقبو أيضا، وا٠بو لقبو" زين الدين " وليعلم أنو نقل من خط الشهيد أن . ذكر ا٠بو ونسبو فيها كما ذكرناه

/  3ج " )ا١بنات روضات " منها  -جاء ُب بعض ا٤بصادر  - 5. وىذا أيضا سهو، بل ىو لقب أبيو قطعا". نور الدين "   الكتب ب
أن والد الشهيد كان : -( 118/  1ج " )أمل االمل " ، تبعا للحر العاملي ُب (425/  3ج " )مستدرك الوسائل " وخاٛبة ( 353

 بينما الذي يظهر من ا٤بصادر ىو أن الشهيد نفسو كان معروفا بذلك وال دليل على . أو ابن ا٢بجة -معروفا بابن ا٢باجة 

 (ىامش)
 )*(. ، ا٥بامش 171/  148ج " ٕبار االنوار "  - 2. ، قسم االعالم795/  5ج " فرىنگ فارسي " ، ا٥بامش، 137 - 136" / شهداء الفضيلة  "راجع  - 1
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ذه ماقالو ا٢بر العاملي، و٫بن ننكر أن يكون والده مشتهرا هبذه الكنية وال ننكر إطالقها عليو مطلقا فال ننكر أن تكون قد أطلقت عليو ى
. الكنية، بل الذي ننكره إ٭با ىو شهرتو وكونو معروفا هبذه الكنية، وال ننفي أن يكون إطالقها على والده صحيحا، ولكنو غّب مشهور هبا

والذي يستفاد من إجازات الشهيد ومكتوباتو واجازات ومكتوبات تالمذتو وسائر العلماء ىو أن الشهيد كان مشتهرا هبا، وسوى 
" ٙبفة العآب "  - 2، 368، 365/  2ج " رياض العلماء "  - 1: قها عليو كثّب من العلماء بعده ُب مؤلفاهتم، منهااالجازات قد أطل

 7ج " أعيان الشيعة "  6، 249" / قصص العلماء "  - 5، 132" / شهداء الفضيلة "  4، 28" / لؤلؤة البحرين "  3، 139/  1ج 
وإليكم بعض ا٤بوارد من إجازات . 12/  7، ج 147/  4ج " معجم ا٤بؤلفْب "  8، 114" / تكملة أمل االمل "  - 7، 143/ 

وكتب ىذه االحرف بيده "..  - 1: ابن ا٢باجة: الشهيد ومكتوباتو وتالمذتو وسائر العلماء، ٩با ذكر فيو الشهيد بعنوانو ا٤بشهور يؤمئذ
ذلك ُب سابع شهر شعبان ا٤ببارك سنة ثالثْب وتسعمائة وكت أفقر و "..  2، (1" )الفانية زين الدين علي بن أٞبد شهر بابن ا٢باجة 

مثل إجازة الشيخ السعيد واحملقق الشهيد خاٛبة اجملتهدين الشيخ زين الدين "..  - 3، (2" )العباد زين الدين بن علي الشهّب بابن ا٢بجة 
سابع شهر شعبان ا٤ببارك سنة ثالثْب وتسعمائة، وكتب  ُب 4وذلك "..  - 4(. 3" )بن علي بن أٞبد الشامي العاملي شهر بابن ا٢باجة 

كتبو زين الدين بن علي بن أٞبد عرف بابن ا٢باجة العاملي ُب يوم االحد "..  - 5، (4" )أفقر العباد زين الدين علي الشهّب بابن ا٢بجة 
 ، " 954/  1ج /  3

 (ىامش)
"   ، ٩با كتبو الشيهد الثاين ُب طريق روايتو ل136/  148ج " ٕبار االنوار "  - 2. لشيخ البهائي، من إجازة الشهيد لوالد ا171/  148ج " ٕبار االنوار "  1

ج " ٕبار االنوار "  - 4. ، من إجازة ا٤بؤب ٧بمود الالىجاين تلميذ الشهيد للسيد االمّب صدر جهان176/  148ج " ٕبار االنوار "  - 3". هتذيب االحكام 
، من إجازة الشهيد لعطاء اهلل بن بد الدين حسن ا٢بسيِب ا٤بوسوي 141" / إحياء الداثر "  - 5. يد ُب طريق روايتو للصحيفة السجادية، ٩با كتبو الشه49/  114
 .)*( 
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آخرىا  زين الدين بن علي العاملي الشهّب بابن ا٢بجة، وكان زمان تأليفها ورقمها من أو٥با إٔب.. وقد فرغ من تسويد ىذه الرسالة"..  - 6
وكتب مالكو زين "..  - 7، (1" )ُب جزء يسّب من يوم قصّب وىو ا٣بامس عشر من شهر شوال من شهور سنة تسع وأربعْب وتسعمائة 

الشيخ زين .. وكل ماروى وصنف الشيخ السعيد والفقيو النبيو الشهيد"..  - 8، (2" )الدين بن علي الشهّب بابن ا٢باجة كان اهلل لو 
الشيخ زين الدين بن أٞبد شهر بابن .. وٝبع ماروى وألف الشيخ السعيد والفقيو النبيو"..  9، (3" )الشهّب بابن ا٢بجة الدين بن أٞبد 

الشيخ السعيد احملقق زين "..  - 11( 5" )عن شيخ علماء احملققْب زين الدين بن علي الشهّب بابن ا٢بجة "..  - 14، (4" )ا٢باجة 
( 7" )علي بن أٞبد ا٤بعروف بابن ا٢بجة وا٤بشهور بالشهيد الثاين [ بن ] الشيخ زين الدين "..  12، (7" ) ا٤بلة والدين عرف بابن ا٢بجة

شهرة الشهيد نفسو، وبقية ا٤بوارد " ابن ا٢باجة " وىو ما عد الثاين والرابع والسادس والسابع والعاشر صريح ُب أن  -إن أكثر ىذه ا٤بوارد 
فال ٦بال .  أن ظاىرىا ىو ذلك أيضا، وتكون ا٤بوارد الصرٰبة قرينة على ٞبل ا٤بوارد ا٣بمسة على ظاىرىاا٣بمسة وإن كانت غّب صرٰبة إال

ن للتشكيك ُب اشتهار الشهيد هبذه الكنية، واالن لنرى ىل لنا دليل على شهرة والده هبذه الكنية أيضا ؟ ومن ا١بدير بالذكر أن الشهيد كا
 على ىذه الكنية فقل " الشهيد " ا بعد شهادتو فقد غطى لقب ُب حياتو مشتهرا بابن ا٢باجة، وأم

 (ىامش)
 2. ، من عبارة الشهيد ُب آخر رسالتو ُب عدم جواز تقليد االموات من اجملتهدين1957/  5ج " فهرست كتاٖبانو إىدائي مشكاة بو كتاٖبانو دانشگاه هتران "  - 1
"  - 3(. قده)للعالمة ا٢بلي " ا٣بالصة " ، ٩با كتبو الشهيد ُب نسخة من كتاب 4231/  15ج " ران فهرست نسخو ىاي خطى كتاٖبانو مركزي دانشگاه هت"  -

، من إجازة ا٤بؤب ٧بمود 186/  148ج " ٕبار االنوار "  - 4. ، من إجازة ا٤بؤب ٧بمود الالىيجاين تلميذ الشهيد للسيد عماد الدين182/  148ج " ٕبار االنوار 
ُب أربعة مواضع من اجمللد " االٮبإب "   ب" الالىجاين " قد صحف " ٕبار االنوار "   واعلم أن ُب الطبعة ا٢بديثة ل. لشهيد للسيد االمّب معْب الدينالالىجاين تلميذ ا

ريق روايتو للصحيفة ، ٩با كتبو العالمة ٧بمد تقي اجمللسي ُب ط51/  114ج " ٕبار االنوار "  - 5. ، وىو سهو وتصحيف بال ريب187و  185، ُب ص 148
 )*(. ، من إجازة ا٤بؤب أٞبد النراقي لولده 11ج " قاموس الرجال "  - 7. 129/  148ج " ٕبار االنوار "  - 6. السجادية
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خرون وىو أول من قال ىذا وتبعو اال. كان والده مشتهرا هبذه: إطالقها عليو، ولعلو ٥بذا استغرب البعض ذلك ومنهم ا٢بر العاملي وقال
ولو كان والده الشهيد أيضا مشتهرا بابن ا٢باجة، كان ينبغي أن يشّب إليو نفس الشهيد أو ابنو أو تالمذتو أو . وأخذوا منو ونقلوا عنو

ولو ٤برة واحدة على االقل، فكيف ٓب يذكر ذلك أحد من ىؤالء وإ٭با التفت لذلك " ا٤بعآب " حفيد صاحب " الدر ا٤بنثور " صاحب 
" ا٤بستدرك " و " الروضات " ر العاملي بعد قرن تقريبا من شهادة الشهيد ؟ و٤با ذا ٓب يذكر الشيخ ا٢بر والناقلون عنو كصاحب الشيخ ا٢ب

قد خلط بْب الوالد والولد فحسب شهرة الولد للوالد، وطبق كل ( ره)اشتهار الشهيد هبا مع أهنا شهرتو قطعا ؟ كل ذلك يدل على أن ا٢بر 
واالخرون إ٭با نقلوا عنو تقليدا ال  -أضف إٔب ذلك أن الشيخ ا٢بر منفرد ُب ىذا الكالم . الشهيد بابن ا٢باجة على أبيو مورد عرب فيو عن

وقد ارتكب ُب صفحات ترٝبة الشهيد عدة أخطأ أخرى كربى وعجيبة ُب تاريخ حياة الشهيد، وعلى ىذا فال يكون كالمو،  -ٙبقيقا 
" على صاحب " الرياض " ا ٦بال ُب ىذا ا٤بقال لنقلنا لكم موارد من اعَباضات وانتقادات صاحب ولو كان لن. حجة ُب ىذا ا٤بوضوع

الشيخ ] أنو قد استشهد الشهيد وعمر ولده : " ورود ُب بعض ا٤بصادر - 6. فتأمل ُب ا٤بقام. كي التسغربوا ىذا الكالم" أمل االمل 
، وعلى ىذا فيكون 959شهر رمضان ا٤بعظم سنة  27ُب " ا٤بعآب " احب وقد ولد ص" أربع أو سبع سنْب " ا٤بعآب " حسن صاحب 

يكون لولده الشيخ  -على القول االخر الباطل، كما مر  - 966ست سنْب، وإذا كانت شهادتو سنة  965عمره حْب شهادة والده سنة 
/  7ج " )أعيان الشيعة " جاء ُب  - 7. وعلى ىذا فاالحتمال االول أعِب أربع سنْب على كال الفرضْب غّب صحيح. حسن سبع سنْب

ا٤بعآب " بعد وفاة والده تزوجها الشهيد الثاين، وكان ٜبرة ىذا الزواج ىو الشيخ حسن صاحب " ا٤بدارك " أن أم صاحب (: " 155، 144
إن : ذلك كما يلي وىذا سهو، وشرح" ربيب الشهيد " ا٤بدارك " المو، وكان صاحب " ا٤بدارك " أخو صاحب " ا٤بعآب " فصاحب " 

 تزوج ابنة الشهيد الثاين الٍب كانت من " ا٤بدارك " السيد علي والد صاحب 

 (ىامش)
 )*(.  394/  3ج " رٰبانة االدب " ، وراجع 244/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 1
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من ىذا الزواج، وعلى ىذا فيكون ( 1) 946ُب سنة " ا٤بدارك " زوجتو االؤب أي بنت الشيخ علي ا٤بيسي، وولد السيد ٧بمد صاحب 
 -" ا٤بدارك " صهر الشهيد ووالد صاحب  -وبعد شهادة الشهيد الثاين تزوج السيد علي . المو" ا٤بدارك " الشهيد الثاين جد صاحب 

ا٤بدارك " حب والد صا -ربيب السيد علي " ا٤بعآب " أي الزوجة االخرى للشهيد، وعلى ىذا فيكون صاحب " ا٤بعآب " تزوج أم صاحب 
أيضا، وولد من ىذا الزواج الثاين السيد نور الدين جد العالمة السيد حسن الصدر، وعلى ىذا يكون " ا٤بدارك " وخال صاحب  -" 

" )/ إحياء الداثر " وجاء ُب ( 2. )من ناحية أبيو" ا٤بدارك " من ناحية أمو، وأخا لصاحب " ا٤بعآب " السيد نور الدين أخا لصاحب 
وىذا " ا٤بدارك " وولد لو صاحب " ا٤بعآب " بعد شهادة الشهيد تزوج بأم صاحب " ا٤بدارك " أن السيد علي والد صاحب "  (:164

روضات " جاء ُب  - 8. بعدة سنْب كما رأيت" ا٤بعآب " أكرب من صاحب " ا٤بدارك " أيضا غّب تام، والصحيح ما مر، من أن صاحب 
ُب بيان ( 7 - 6" )/ مسكن الفؤاد " ، ومقدمة الطبعة ا١بديدة لكتاب (156/  7ج " )ن الشيعة أعيا" و ( 379/  3ج " )ا١بنات 

أنو ابتلي ٗبوت أوالده ُب مقتبل أعمارىم حٌب أصبح ال يثق ببقاء أحد منهم وٓب يسلم منهم إال ولده الشيخ حسن الذي  : " علة كتابتو
". وقلبو يقطر أ٤با وحسرة وىو يرى أوالده أزىارا يافعة تقطف أمام عينيو " ؤاد مسكن الف" فألف كتابو ... كان الشهيد يشك ُب بقائو

إن أم  -كما مر   -أن الشيخ حسن ٓب يكن الولد الوحيد الباقي للشهيد بعد أوان الطفولة، بل . االول: ويرد على ىذا ا٤بقال إشكاالن
انتهى ُب " مسكن الفؤاد " من ا٤بقطوع بو أن تأليف : بت، الثاينأيضا من أوالد الشهيد وقد بقيت حٌب تزوجت وأ٪ب" ا٤بدارك " صاحب 

ٗبا أنو فقد أوالده إال الشيخ حسن لذلك كتب ىذا الكتاب ؟ : فكيف ٲبكن أن يقال 959وأن صاحب ا٤بعآب قد ولد ُب  954سنة 
 . فتأمل

 (ىامش)



، 138" / تكملة أمل االمل " راجع  - 2. 956: ، وٰبتمل أن يكون الصحيح559" /  والفؤاد الرضوية" ، 6/  14ج " أعيان الشيعة " ذكر ىذا التاريخ ُب  - 1
 )*(.  63" / إحياء الداثر " ، 343، 294، 389
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ُب زمرة أساتذة الشهيد " معاىد التنصيص " عد بعضهم السيد عبد الرحيم العباسي صاحب  - 9أساتذة الشهيد الثاين وتالمذتو  -د 
 952بينما ٓب يتلمذ الشهيد لدى السيد عبد الرحيم، أبدا بل إ٭با القاه ُب القسطنطنية سنة ". طلب العلم لديو الشهيد ىو ٩بن : " وقال

ويقول ". القاموس " وكان صديقا لو ويروي عنو  -وىي من سِب أواخر عمر الشهيد، والطبيعي أن يكون آنذاك غنيا عن االستاذ  -( 1)
وكان اجتماعو بو ُب قسطنطنية، ورأيت لو كتابة إٔب الوالد تدل على كثرة مودتو لو : " الكبّبة هبذا الشأنُب إجازتو " ا٤بعآب " صاحب 

" و ( 146/  7ج " )أعيان الشيعة " و ( 359/  3ج " )روضات ا١بنات " ورد ُب كتب عديدة منها  - 14". ومزيد اعتنائو بشأنو 
أن ابن العودي تلميذ الشهيد ومالزمو بدأت صحبتو مع (: " 76/  8، وج (136 / 3ج " )الذريعة " و ( 229" )/ إحياء الداثر 

بينما يستفاد من موارد متعددة من رسالة ابن العودي أنو ". ، أي ثالث سنْب قبل شهادتو 962والزمو حٌب سنة  945الشهيد من سنة 
، كما صحفت سنة وفاة احملقق 944مصحف من  945كما مر و٥بذا يبدو لنا أن   -( 3)قد تشرف ٗبحضر الشهيد قبل ىذا التاريخ 

كان الشهيد الثاين " قال بعضهم  - 11.  ى 945إٔب  944من ( 144/  2ج " )الدر ا٤بنثور " الكركي ُب كالم ابن العودي ا٤بنقول ُب 
ذ لدى احملقق الكركي وأيضا ليست لو وىذا أيضا اليتم، فإن الشهيد ٓب يتتلم" من تالمذة احملقق الكركي قبل ٦بئ احملقق الكركي إٔب إيران 

: " ومن الشواىد ٥بذا ما جاء ُب إجازة الشهيد لوالد الشيخ البهائي، قال. منو إجازة، بل يروي عنو بواسطة كما صرح هبذا ابن العودي
االوان الشيخ نور الدين عن الشيخ االمام احملقق نادرة الزمان ويتيمة  -وٝباعة من االصحاب االخيار  -وعن الشيخ ٝبال الدين أٞبد 

 علي بن عبد العإب الكركي قدس اهلل تعأب 

 (ىامش)
 164/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 4. 161 - 159/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 3. 79/  149ج " ٕبار االنوار "  - 2. 177 - 176/  2" الدر ا٤بنثور "  - 1

 .)*( 
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عن الشيخ االمام ملك العلماء ... ومنها عن شيخنا ا١بليل ا٤بتقن الفاضل ٝبال الدين أٞبد: " زةونقرأ ُب نفس ىذه االجا(. 1" )روحو 
وكتب احملدث النوري مشّبا إٔب نفس ىذه النقطة ُب (. 2" )واحملققْب الشيخ نور الدين علي بن عبد العإب الكركي ا٤بولد الغروي ا٣باٛبة 

وجاء . " إن عدم رواية الشهيد عن احملقق الثاين ٓب يكن لتأخر زمانو بل لعدم مالقاتو: " ليقو ( 416/  3ج " )مستدرك الوسائل " خاٛبة 
والظاىر أن السبب ُب ىذا ". عن الكركي بواسطة، وعن ا٤بيسي هبا وبدوهنا [ يعِب الشهيد ] أنو روى (: " 15" )/ مقابس االنوار " ُب 

جاء ُب مقدمة  - 12. على كليهما كثّبا" علي بن عبد العإب " ٤بيسي واطالق السهو ىو اٙباد االسم بْب احملقق الكركي والفاضل ا
أنو طلبا ٤بزيد العلم رحل : " بصددبيان رحالت الشهيد العلمية(. 155 - 154/  1ج " )شرح اللمعة "   الشيخ ٧بمد مهدي االصفي ل

" االرشاد " و " الشرائع " كتب   933حٌب  925كركي من سنة إٔب قرية ميس وقرأ فيها على العآب الكبّب الشيخ علي بن عبد العإب ال
، وُب ىذا التاريخ بدالو أو يَبك ميس إٔب كرك نوح، حيث يقيم الشيخ علي ا٤بيسي، وكان الشيخ علي زوج خالة الشهيد "القواعد " وأكثر 

شيخ االصفي أن الشيخ علي بن عبد العإب الذي تصور ال: أوال: وُب ىذا الكالم عدة أخطاء". وتزوج الشهيد بعد ذلك ابنة الشيخ علي 
كان : ىو غّب الشيخ علي ا٤بيسي زوج خالتو، بينما ىو ىو ال غّبه، ثانيا" االرشاد " و " القواعد " وأكثر " الشرائع " قرأ الشهيد عليو 

بد العإب ا٤بيسي ال الكركي، بل علي الشيخ علي بن عبد العإب ا٤بيسي شيخ الشهيد مقيما ُب ميس ال كرك نوح، والصحيح ىو علي بن ع
أصل الزواج وأن زواجو ىذا بابنة خالتو ابنة الشيخ علي : بن عبد العإب الكركي ىو احملقق الكركي ا٤بعروف باحملقق الثاين وىو غّب ىذا، ثالثا

 ا٤بيسي كان أول 

 (ىامش)



" ، و 23" / مشجرة مواقع النجوم " ، و 367/  2ج " رياض العلماء " وراجع . 156/  148ج " ٕبار االنوار "  - 2. 151/  148ج " ٕبار االنوار "  - 1
 )*(.  176/  148، وج 49/  149ج " ٕبار االنوار " ، و 158/  7ج " أعيان الشيعة " و  12" / مشجرة إجازات علماء االمامية 
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وقد عكس بعض آخر " تزوج هبا [  933أي سفره ُب عام ] ره ىذا إنو بعد سف: " تزوج لو، متيقن مقطوع بو، ولكن ال دليل على ما قال
أحسن التواريخ " كتب ٧بقق كتاب   - 13. وىذا أيضا الدليل عليو وإن كان يرجح ُب النظر"  933إنو تزوج هبا قبل سفره ُب عام " وقال 

د بالفارسية، ُب مقدمة ترٝبتو عدا الشهيد من للشهي( 1" )مسكن الفؤاد " وأحد مَبٝبي كتاب ( 697ُب ص )ُب تعاليقة على الكتاب " 
 726تلميذا للعالمة ا٢بلي ا٤بتوُب   ه 911والسهو ُب ىذا الكالم أظهر من الشمس، فمحال أن يكون ا٤بولود ُب ! تالمذة العالمة ا٢بلي 

وىذا ٩با يذكر . مذة العالمة ا٢بليوالسبب ُب ىذا السهو كأنو ىو ما جاء ُب بعض كتب الَباجم أن أحد أجداد الشهيد كان من تال!   ى
جواىر " تأليفات الشهيد الثاين وما نسب إليو كتاب  -  ى. ُب نسب الشهيد، إال أن ىذين الكاتبْب تصورا أن ىذا يرجع إٔب نفس الشهيد

" وضات ا١بنات ر "  - 1: إٔب الشهيد الثاين ُب كتب" جواىر الكلمات ُب صيغ العقود وااليقاعات " نسب كتاب  - 14" الكلمات 
. 181/  1ج " شرح اللمعة " مقدمة  - 4، 138" / شهداء الفضيلة "  - 3، 282/  3ج " رٰبانة االدب "  - 2، 384/  3ج 
 إال أن ما قمنا بو من ٙبقيق دل على " صيغ العقود " بعنوان  44" / إحياء الداثر " وُب 

 (ىامش)
وطبع ُب مشهد ُب سنة " تسلية العباد ُب ترٝبة مسكن الفؤاد " رحوم ا٤بّبزا إ٠باعيل ٦بد االدباء ا٣براساين بعنوان إٔب الفارسية ا٤ب" مسكن الفؤاد " قد ترجم  - 1

ة وىذا ٭بوذج من العمل ا٤بكرر غّب ا٤بثمر، بل ما يبدد الطاقات واالمكانات ا٤بادية وا٤بعنوي! وأخّبا ترجم أربع ترٝبات وطبعت ونشرت . عاما 87، أي قبل  ى 1321
" آداب ا٤بتعلمْب " ولنا ٭باذج أخرى من ذلك، منها الَبٝبات ا٤بتعددة لكتاب . وما أكثر العلم ا٤بكرر ا٣بفيف ُب ميزان الثقافة ُب بالدنا، وىذه فاجعة كربى! للبالد 

ومع " شيوه دانش پژوىي " أحسن من االؤب باسم وطبعت منذ عدة أعوام، وقبل ٫بو ثالث سنْب ترجم مرة اخرى ترٝبة " ىداية الطالبْب " إذ ترجم الكتاب باسم 
وكان يهون االمر لو كان الكتاب للخواجو نصّب الدين الطوسي، ومع . وىي أدون من الثانية وال تزيد على االول شيئا" أنيس الطالبْب " ذلك ترجم وطبع أخّبا باسم 

" راىنماي كتاب " وللتحقيق هبذا الشأن راجع ٦بلة . لربىان الدين الزرنوجي مع تغيّبات طفيفة" تعليم ا٤بتعلم " أن التحقيق يدل على أن الكتاب ليس لو وا٭با ىو 
 )*(.  428 - 427، ص 19السنة 
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وأن ما ورد ُب الكتب ا٤بذكورة من نسبة ىذا " جواىر الكلمات ُب صيغ العقود وااليقاعات " أن الشهيد الثاين ٓب يكن لو كتاب بعنوان 
واالن قبل أن نعرض للدليل على ىذه الدعوى نرى من الضروري أن نلفت النظر إٔب عدة . الشهيد الثاين فإ٭با ىو خطأ قطعاالكتاب إٔب 

من ا٤بسلم بو أن للعآب الكبّب ا٤برحوم الصيمري كتابا بنفس ىذا االسم، وقد عرف ا٤برحوم الشيخ آقا بزرگ الطهراين عدة نسخ : نقاط
، ومكتبة آية 3812ومنها نسخ ٨بطوطة ُب مكتبة ا٤بسجد االعظم بقم ا٤بقدسة برقم (. 1)ط نفس ا٤بؤلف ٨بطوطة منو، ورأى نسختو ٖب

" وىو مطبوع ضمن ٦بموعة باسم " صيغ العقود " ومن ا٤بسلم بو أيضا أن للمحقق الكركي كتابا باسم . اهلل النجفي ا٤برعشي العامة
وأجزت : " الكركي ىذا الكتاب ُب إجازتو للقاضي صفي الدين إذ كتب يقول وقد ذكر احملقق( 466 - 445" )/ كلمات احملققْب 

وقد عرف ىذا الكتاب ( 2... " )ومن ذلك ا٤بختصر ا٤بتكفل ببيان صيغ العقود وااليقاعات... أن يروي عِب ٝبيع ما صنفتو وألفتو... لو
وىو  -وإن كانت ىذه التسمية خطأ كما يأٌب  -" جواىر الكلمات " وقد يسمى ( 114/  15، ج 279/  5ج " )الذريعة " ُب 

ا٢بمدهلل ٞبدا كثّبا كما : " ، من كتب الفقو، يبدأ بقولو278موجود ٖبط نفس ا٤بؤلف ُب مكتبة االمام الرضا عليو السالم ُب مشهد برقم 
ا٢باكم الذي ال ينقض، وأن االقرار صورة ا٢بكم " وينتهي بقولو ( 3... " )فهذه ٝبلة كافلة ببيان صيغ العقود وااليقاعات... ىو أىلو

ٓب يذكر الشهيد الثاين وال أحد من تالمذتو ُب إجازاهتم ومكتوباهتم كتابا هبذا االسم ُب عداد (. 4" )ليس من العقود وال االيقاعات 
بعد ذكره أسامي " ا٤بنثور الدر " وكذلك حفيد ابن الشهيد صاحب . وكذلك ٓب ينسبو إليو تلميذه ا٤بالزم لو ابن العودي. مؤلفات الشهيد

 ٓب يذكرىا ابن  -الكتب الٍب ذكرىا ابن العودي ُب مؤلفات الشهيد، ذكر زىاء عشرين كتابا آخر للشهيد 

 (ىامش)



"  - 4. 445" / كلمات احملققْب "  - 3. 79/  148ج " ٕبار االنوار "  - 2. 149/  15، ج 548/  2، ج 284 - 279/  5ج " الذريعة "  - 1
 )*(.  466 - 465" / ت احملققْب كلما
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و  91 - 85/  1ج " أمل االمل : " وكذلك ٓب ينسب ىذا الكتاب إٔب الشهيد ُب كتب(. 1" )جواىر الكلمات " وٓب يذكر  -العودي 
" و ( 194 - 186" )/ الفوائد الرضوية " و ( 36 - 28" )/ لؤلؤة البحرين " و ( 374 - 372/  7ج " )معجم رجال ا٢بديث " 

واالن وبعد أن اتضحت (. 278/  5ج " )الذريعة " وشك ُب ذلك الشيخ آقابزرك الطهراين ُب ( 261 - 264" )/ قصص العلماء 
شرح "   ومقدمة الشيخ االصفي ل" رٰبانة االدب " و " شهداء الفضيلة " ىذه ا٤بقدمات، نضيف أن منشأ ىذا ا٣بطأ ُب كلمات مؤلفي 

الذي نسب ىذا الكتاب إٔب الشهيد، والذي طرأ لو لعدم إمعانو النظر ُب كالم " روضات ا١بنات " أ صاحب ، إ٭با ىو خط"اللمعة 
جواىر الكلمات ُب صيغ العقود " كتاب   -سوى ما سبق  -ومن مؤلفاتو الٍب عثرنا عليها : " إذ قال" رياض العلماء " صاحب 

لكن ا٢بق عندي كونو من مؤلفات غّبه وىو الشيخ . ٗبشهد الرضا عليو السالم رأيت منو نسخة ُب خزانة ا٢بضرة الرضوية" وااليقاعات 
: ونقل صدره فقال" الرياض " ٓب يلتفت إٔب ذيل كالم صاحب " روضات ا١بنات " وصاحب (. 2" )حسن بن مفلح الصيمري ا٤بشهور 

" ٙبقيق االٝباع " ومنها رسالة ُب "... ياض العلماء ر " على ما ذكره صاحب  -أيضا " االمل " غّب ا٤بذكورة ُب  -ومن ٝبلة مصنفاتو " 
الرياض " ٯبعل مستنده كالم صاحب " الروضات " تالحظون أن صاحب (. 3" )جواىر الكلمات ُب صيغ العقود وااليقاعات " وكتاب 

فنقل " من مؤلفات غّبه ولكن ا٢بق عندي كونو : " ىذا الكتاب إٔب الشهيد بل قال بعد ذكره" الرياض " بينما ٓب ينسب صاحب " 
فإنو بعد ذكر عنوان الكتاب أورد عْب " أعيان الشيعة " من دون ٙبقيق ُب ذلك، اللهم إال صاحب " الروضات " االخرون كالم صاحب 

 ا٤بذكورة آنفا ُب عدم صحة ىذه النسبة " الرياض " عبارة صاحب 

 (ىامش)
الشيخ مفلح بن حسن " ، ولكن الصحيح 384/  2ج " رياض العلماء " ، كذا ُب 384/  2ج " علماء رياض ال"  - 2. 189/  2ج " الدر ا٤بنثور " راجع  - 1

رياض " ، و 66" / إحياء الداثر " ، و 279/  5، وج 335/  3، وج 548/  2ج " الذريعة " كما ُب " الشيخ حسن بن مفلح الصيمري " بدل " الصيمري 
 )*(.  156/  7ج " أعيان الشيعة "  - 4. 384/  3ج " ت روضات ا١بنا"  - 3. 215/  5ج " العلماء 
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ويذكر لو ا٣بصائص ما يفيد ( 149/  15، ج 278/  5ج " )الذريعة " فإنو يذكر ىذا الكتاب ُب موضعْب من " الذريعة " أما صاحب 
كافلة : ظ] فهذه ٝبلة كاملة ... ا كما ىو أىلوا٢بمد هلل كثّب : أو٥با: " للمحقق الكركي، فمثال كتب يقول" صيغ العقود " أنو ىو كتاب 

للمحقق الكركي " صيغ العقود " وكذلك يذكر (. 1" )صورة حكم ا٢باكم الذي ال ٯبوز رده : وآخرىا... ببيان صيغ العقود وااليقاعات[ 
للمحقق الكركي، نسب ذلك  جواىر الكلمات،: " ويقول" صيغ العقود " وأخرى بعنوان " جواىر الكلمات " مرة بعنوان : ُب موضعْب

أولو . وطبع مكررا. إليو ُب بعض الفهارس، والظاىر أن ا٤براد ىو ا٤بعروف بصيغ العقود ا٤بوجودة نسختو ٖبط ا٤بولف ُب ا٣بزانة الرضوية
[ كثّبا ] ٢بمد هلل ا: أو٥با... صيغ العقود وااليقاعات للمحقق الكركي: " وكتب يقول أيضا( 2... ". )كما ىو أىلو[ كثّبا ] ا٢بمد هلل 

ونسخة خط ا٤بؤلف ُب "... كلمات احملققْب " ُب ٦بموعة ... ا٤بنسوبة إليو كما مر، وطبعت" جواىر الكلمات " ولعلها . كما ىو أىلو
جواىر الكلمات ُب العقود : ولو رسالة ٠باىا: " ُب ترٝبة الصيمري يقول" الرياض " وكتب صاحب ( 3". )ا٤بكتبة الرضوية 

 -وكانت عتيقة ُب خزانة الكتب ا٤بوقوفة على الروضة الرضوية  -" جواىر الكلمات " ورأيت مكتوبا على ظهر نسخة من ... عاتوااليقا
" جواىر الكلمات " وُب مكتبة االمام الرضا عليو السالم ُب مشهد نسختان من (. 4" )ولعلهما اثنان . أنو من تأليف الشهيد الثاين

من كتب الفقو،  279، 278للكركي، منها نسختان برقم " صيغ العقود " من كتب الفقو، ونسخ من  119و  116للصيمري، برقم 
أن ليس للشهيد  - 1: فنستنتج ٩با مضى امورا ىي. كتاب بأحد ىذين العوانْب من تأليف الشهيد  -على ما ُب فهرسها  -وليس فيها 

ُب مكتبة االمام " جواىر الكلمات " من " الرياض " خة الٍب رأىا صاحب الظاىر أن النس - 2". جواىر الكلمات " الثاين كتاب باسم 
 . للمحقق الكركي" صيغ العقود " الرضا عليو السالم ٓب تكن للصيمري بل ىي 



 (ىامش)
 )*(.  215/  5ج " رياض العلماء "  - 4. 114/  15ج " الذريعة "  - 3. 279/  5ج " الذريعة "  - 2. 149/  15ج " الذريعة "  - 1
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" صيغ العقود " الظا ىر أن تسمية  - 4. وتوجد منو نسخ ٨بطوطة متعددة" أن الصيمري قد كتب كتابا باسم جواىر الكلمات  - 3
ىذا  -ُب أي كتاب من كتب الَباجم وال ُب إجازات احملقق الكركي وتالميذه  -خطأ، فإنو ٓب يذكر " جواىر الكلمات "   للكركي ب

" ُب مكتبة االمام الرضا عليو السالم أو ىم صاحب " صيغ العقود " العنوان، وأن وجود ىذا االسم خطأ على نسخة من  الكتاب هبذا
قد يكون " زين الدين " وىنا نقطة اخرى ىي أن اشَباك احملقق الكركي لقبا مع الشهيد الثاين ُب اسم . بأن ينسبو إٔب الصيمري" الرياض 

أنو ىو " الرياض " ولعلو كتب على ظهر النسخة أنو للشيخ زين الدين، فتوىم صاحب " الرياض " لصاحب  لو أثر ُب عروض ىذا ا٣بطأ
نسب ىذا  - 15" غاية ا٤براد ُب شرح نكت االرشاد " كتاب . الشهيد الثاين، بينما كان ا٤براد منو احملقق الكركي ا٤بلقب بزين الدين

للشهيد " االرشاد " إٔب الشهيد الثاين، ُب حْب أنو للشهيد االول قطعا، واسم شرح ( 139" )/ شهداء الفضيلة " الكتاب ُب كتاب 
قدس اهلل نفسو الزكية، إ٭با " شهداء الفضيلة " وكأن ىذا السهو وا٤بسا٧بة لكاتب " روض ا١بنان ُب شرح إرشاد االذىان " الثاين إ٭با ىو 

( 1)رحوم ا٤بؤب ٧بمد باقر اجمللسي قدس اهلل نفسو الزكية، نسب ىذا الكتاب إليو نشأت من أن العالمة العظيم والفقيو واحملدث ا١بليل ا٤ب
" ضمن تعداده الثار الشهيد الثاين، مع أنو ُب ذكره مؤلفات الشهيد االول أيضا نسب كتاب " ٕبار االنوار " ُب مقدمة كتابو الشريف 

" غاية ا٤براد " كتب " روض ا١بنان " فهو ىنا بدل أن يكتب . الولإٔب الشهيد ا -" غاير ا٤براد " الذي ىو نفس  -" نكت االرشاد 
هبذا الشأن " الرياض " وكتب صاحب . سهوا، وىذا سهو قلمى كتيب العملي فهو قدس سره، أجل وأرفع من أن يقع ُب مثل ىذا االشتباه

 وضة البهية وكتاب وكتاب الر "... البحار " وقال االستاذ االستناد أيده اهلل تعأب، ُب أول : " يقول

 (ىامش)
 )*(.  14/  1ج " ٕبار االنوار "  - 2. 19/  1ج " ٕبار االنوار "  - 1
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غاية ا٤براد للشهيد االول ُب شرح االرشاد، واما شرح الشهيد الثاين عليو فقد ٠باه روض ا١بنان ُب : وأقول. للشهيد الثاين... غاية ا٤براد و
: وشرح الدراية، للشهيد االول، ٠باه: ".. ُب عداد آثار الشهيد ُب ترٝبتو( قده)كتب الشيخ ا٤بامقاين   - 16(. 1" )شرح إرشاد االذىان 

ونسب ا٤برحوم احملدث  - 17. وشرحو كليهما الشهيد الثاين" البداية ُب الدراية " وىو سهو واضح، فإن (. 2" )الرعاية ُب شرح الدراية " 
ىو إما خطأ مطبعي أو من سهو القلم، فإن الكتاب (. 3)إٔب الشهيد الثاين " رة من االصداف الطاىرة الدرة الباى" كتاب ( قده)النوري 

 8ج " )الذريعة " و ( 34 - 29، 14/  1ج " )ٕبار االنوار " قطعا ليس من الشهيد الثاين وإ٭با ىو منسوب إٔب الشهيد االول، كما ُب 
قدس سره أيضا كما [ أي للشهيد االول ] وكتاب الدرة الباىرة من االصداف الطاىرة، لو  "...قال العالمة اجمللسي عليو الرٞبة ( 94/ 

الدرة الباىرة، فإنو ٓب يشتهر اشتهار وسائر  ... إال... ومؤلفات الشهيد مشهورة" ، "أظن، واالخّب عندي منقوال عن خطو رٞبو اهلل 
" شرح اللمعة " ورود ُب مقدمة  - 18" مسالك االفهام " كتاب .  قطعاوعلى فرض أن ال يكون للشهيد االول فليس للثاين... ". كتبو

وال حاجة للتدليل على عدم صحة ىذا " شرح مزجي لشرائع االسالم : مسالك االفهام" وبعض الكتب االخرى، ىكذا ( 177/  1ج )
ة النهار، أن ا٤بسالك ليس شرحا مزجيا للشرائع بل الكالم، فواضح ٤بن ألقى نظرة على ا٤بسالك، وكوضوح النار على ا٤بنار والشمس ُب رابع

واالسم الصحيح ٥بذا الكتاب  . قولو، وان كان كبّبا مبسوطا ُب سبعة أجزاء وطبع ُب ٦بلدين كبّبين... ىو كا٢باشية لو وعلى طريقة قولو
 كما ذكره الشهيد ُب أولو وصرح بو 

 (ىامش)
/  1ج " ٕبار االنوار "  - 4، كتاب الصالة، 177/  1ج " مستدرك الوسائل "  - 3. 473/  1ج " ٤بقال تنقيح ا"  - 2، 368/  2ج " رياض العلماء "  - 1

 )*(.  34 - 29/  1ج " ٕبار االنوار "  - 5. 14
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ى أنو لو كان عل" مسالك االفهام إٔب شرح شرائع االسالم " وليس ىو " مسالك االفهام إٔب تنقيح شرائع االسالم : " ُب بعض إجازاتو ىو
" ومقدمة ( 378/  3ج " )روضات ا١بنات " جاء ُب بعض الكتب منها  - 19. ىذا ا٠بو مع ذلك ٓب يكن ليدل على الشرح ا٤بزجي

". أيضا ُب مدة تسعة أشهر [ أي ا٤بسالك ] إنو صنف ذلك الكتاب : أنو يقال": الروضات " نقال عن ( 183/  1ج " )شرح اللمعة 
وقبل أن نأخذ ُب بيان أدلة دعوانا ىذه، من الضروري أن نذكر بأن ىذا . نا من الشواىد والقرائن ىو خالف ىذا أيضامع أن الذي يبدو ل

مع أن االول ٝبع إٔب ما " رياض العلماء " و " أمل االمل " و " الدر ا٤بنثور " ٩با ٓب يذكره الشهيد وال ابنو وتلميذه، وٓب يقلو حٌب صاحب 
ويقال إنو صنف : " وذلك بعبارة( 378/  3ج " )الروضات " وإ٭با نقلو صاحب . االضافات االخرى ٩با فاتو ذكره ابن العودي بعض

وحكي (: " 378/  24ج " )الذريعة " وُب ". يقال " ٩با يبدو أنو السند لو ُب ذلك وإ٭با يستند إٔب " ذلك الكتاب ُب مدة تسعة أشهر 
فلو كان . وٗبا أن ىذا االمر موضوع مهم... " حكي عن" وىو أيضا " صنيفو تسعة أشهر أن مدة ت: عن الشيخ عن النباطي عن والده

وكان ينبغي البنو أو تلميذه ابن " ا٤بسالك " واقعا حقيقة كان ينبغي أن يذكره الشهيد ُب رسالتو ُب ترٝبة نفسو أو ُب إجازاتو أو ُب نفس 
" كما ُب " يقال " لنا أي دليل على بطالن ىذه الدعواى ٓب يكن لنا أن نستند إٔب العودي أو سائر تالمذتو أن يذكروا ذلك، ولو ٓب يكن 

قد طال تأليفو على االقل ثالث " ا٤بسالك " أن : " على أن لنا دليال البطا٥با ىو" الذريعة " كما ُب " حكي عن " وال إٔب " الروضات 
أن الشهيد ( 1)ونسخها ا٤بخطوطة ( 378/  24ج " )الذريعة " س و فإنو ُب سبعة أجزاء، ويظهر من الفهار ( 964 - 951)عشرة سنة 

، وا١بزء 963وا١بزء الثالث ُب ربيع االول سنة  956، وا١بزء الثاين ُب أول ربيع االول 951قد أهنى ا١بزء االول منو ُب شهر رمضان 
 ١بزء السادس ُب أيضا وا 963أيضا، وكتاب النذر ُب شهر رمضان  963الرابع ُب أواخر ٝبادى االخرة 

 (ىامش)
، 762من كتب الفقو، و٨بطوطات ُب ا٤بكتبة ا٤بركزية ١بامعة طهران، الرقم  374و  358منها ٨بطوطتان ُب مكتبة االمام الرضا عليو السالم ُب مشهد، الرقم  - 1

 )*(. ، و٨بطوطات ُب مكتبة ا٤بدرسة الفيضية بقم ا٤بقدسة 1121و  763
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وعلى ىذا، فالقول بأن من ا٤بمكن أن يكون الشهيد قد توقف على العمل . 964، وا١بزء االخّب ُب ربيع االخر أيضا 963ذي ا٢بجة 
أضف إٔب ذلك أنو . كالم ُب غّب ٧بلو وال يفيد شيئا لرد دعوانا  -كما تفوه بو بعض   -مثال  961ٍب رجع إليو ُب سنة . بعد البدء بو مدة

، حيث قال الشهيد ُب تلك 964الدين أنو ٓب يكن يكمل بتمامو كماال هنائيا حٌب ُب ربيع االخر  يستفاد من إجازة الشهيد للشيخ تاج
فاستخرت اهلل تعأب وأجزتو ٝبيع ما جرى بو قلمي من ا٤بصنفات : " - 964شهر ذي ا٢بجة ا٢برام من سنة  14الٍب تارٱبها  -االجازة 

مسالك االفهام ُب " فتاوى وىي كثّبة شهّبة ال يقتضي ا٢بال ذكرىا، ومن أٮبها كتاب ا٤بختصرة وا٤بطولة، وا٢بواشي والفوائد ا٤بفردة وال
وىو  -واما ماقالو ا٤بؤب ٧بمود بن ٧بمد الالىجاين (. 2... " )ُب سبع ٦بلدات كبّبة -وفق اهلل تعأب الكمالو  -" تنقيح شرائع االسالم 

وما بعد ُب مدة اختفائو خوفا من " ا٤بسالك " ن الشهيد كتب ا١بزء الثالث من إ: " -من تالمذة الشهيد ا٤بالزمْب لو ُب أواخر عمره 
وما بعده قد كتب ُب السنة االخّبة من عمر الشهيد قرب " ا٤بسالك " فال يكون دليال على أن ا١بزء الثالث من  -كما مر   -" أعدائو 

أيضا يعيش ٨بتفيا   956ة من عمره فقط، بل كان قبل ذلك وُب سنة شهادتو، فإن الشهيد ٓب يكن ٨بتفيا خوفا من أعدائو ُب السنة االخّب 
 -وقال أيضا (. 3" ) 956وكان ُب منزٕب ٔبزين متخفيا من االعداء ليلة االثنْب حادي عشر شهر صفر : " كذلك، كما قال ابن العودي

 ن، ٍب نزل بو وىذا التاريخ كان خاٛبة أوقات االمان، والسالمة من ا٢بدثا: " - 955إشارة إٔب سنة 

 (ىامش)
" رأيت ا١بزء الثالث من . وىو تلميذ الشهيد الثاين: "... ُب ترٝبة يوسف الشامي 276" / إحياء الداثر " وقال الشيخ آقال بزرگ الطهراين قدس سره ُب  - 1

والنسخة ُب . تلك السنة، أي ٟبسة أشهر بعد تأليفوشعبان من  34، وفرغ صاحب الَبٝبة من كتابتو 964/  1ع /  24للشهيد الذي فرغ من تأليفو " ا٤بسالك 
ج " ٕبار االنوار "  - 2... " مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء، فيظهر أنو قبل تشرفة إٔب النجف كان تلميذ الشهيد ُب الشام، يقرأ عليو ويكتب تصانيفو شيئا فشيئا

 )*(.  183/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 3. 145 - 143/  148
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أي ُب طول ثالث عشر سنة ٙبت قيد  964حٌب  951كان على االقل من سنة " ا٤بسالك " وعلى ىذا فإن كتاب (. 1... " )ما نزل
من دون أن يكتب كتابا " ا٤بسالك " ومن الواضح أننا ال نريد بذلك أن الشهيد ُب طول ثالثة عشر عاما كان مشتغال بكتابة . التأليف

إن معُب ىذه العبارة ىو أن ٦بموع ا٤بدة ا٤بتناثرة الٍب : وإذا قيل. إنو كتب الكتاب ُب مدة تسعة أشهر: ا قيلآخر، بل نقصد هبذا نفي م
أن ىذا تأويل على خالف ظاىر : فا١بواب. صرفها ُب تأليفو لو كانت تسعة أشهر، ولو كان الكتاب قيد التأليف ُب مدة ثالثة عشر عاما

على فرض ثبوت  -ُب مدة تسعة أشهر " ا٤بسالك " ىو أن الذين يدعون أن الشهيد قد ألف : الكالم وخالصة. العبارة، ٍب ال دليل عليو
جاء ُب كثّب من  - 24" الروضة " و " الروض ! " ما ىو دليلهم الثباتو ؟ وكيف ٥بم أن يقولوا هبذا بالقطع واليقْب ؟  -االمر ُب الواقع 

شرح اللمعة " = " الروضة " ، وآخر تأليف لو ىي "روض ا١بنان ُب شرح إرشاد االذىان " ب ا٤بصادر أن أول تأليف الشهيد الثاين ىو كتا
" أو٥با الروض : " وىي ُب بعض الكتب نقل نصفها االول" أو٥با الروض، وآخرىا الروضة " وهبذا ا٤بعُب تكررت ُب الكتب ىذه ا١بملة ". 

روضات "  - 3، 184/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 2، 373/  7ج " معجم رجال ا٢بديث "  - 1: وىي عبارة عن الكتب التالية
 1ج " أمل االمل "  - 6. 15" / مقابس االنوار "  - 5، 177/  1ج " شرح اللمعة " مقدمة  - 4، 378، 373/  3ج " ا١بنات 

ج " أعيان الشيعة "  - 2، 214/  "تكملة أمل االمل "  - 1: والبعض االخر من ا٤بصادر الٍب ذكرت ا١بملة كاملة ىي كما يلي. 86/ 
وا١بملة بشطريها ُب ٝبيع ىذه . 427/  3ج " مستدرك الوسائل "  - 4، 284/  3ج " رٰبانة االدب "  - 3، 155، 154/  7

 أمل " و " الدر ا٤بنثور : " ا٤بصادر ترجع إٔب مصدرين

 (ىامش)
 )*(.  182/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 1
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نا الفرائن والشواىد والدالئل التارٱبية أن الشطر الثاين من ىذه ا١بملة غلط قطعا، بل االقوى ُب الشطر االول منها كذلك وتثبت ل" االمل 
وقبل ذلك نرى من الضروري أن نذكر أن ا٤بصدر االول للشطر االول من ا١بملة ىو مقال ابن . أيضا، وال أقل من عدم دليل الثباتو

خرج منو ٦بلد ضخم، ٍب [... يعِب روض ا١بنان ] فأول ما أفرغو ُب قالب التصنيف الشرخ ا٤بذكور : "  إذ قالالعودي تلميذ الشهيد الثاين
 -ىذه الدعوى البن العودي صرٰبة ُب أن الشهيد الثاين ألف (. 1" )قطع منو على آخر كتاب الصالة، والتفت إٔب التعلق بأحوال االلفية 

أنو شرع " أو٥با الروض : " إذا فاحتمال أن يكون مراد من قال تبعا البن العودي. قبل على سائر كتبوٍب أ" روض ا١بنان "  -أول ما ألف 
" أنو أهنى ُب أول أمره تأليف : ُب تأليفو ومن ا٤بمكن أن يكون ُب خالل ذلك قد ألف كتبا اخرى، ىذا االحتمال منتف قطعا، بل مرادىم

ٍب شرع ُب كتابة سائر كتبو، وعلى افَباض عدم داللة  -كتب منو أكثر من ىذا ا٤بقدار وٓب ي -إٔب آخر كتاب الصالة " روض ا١بنان 
الدليل  -أ : االدلة الٍب تقام قريبا على بطالن ىذه الدعوى، فال أقل من أهنا تعارضها وال ٲبكن معها االستناد إليها وإليك أدلة ىذا الكالم

أعِب كتايب الطهارة والصالة منو فقط، إذ ٓب  -" روض ا١بنان " أن كتاب : أوال: وأول تأليف للشهيد ى" روض ا١بنان " على عدم كون 
كما ُب نسخة االصل   -، كما قال الشهيد ُب آخره 949ذي القعدة سنة  25اهني ُب يوم ا١بمة  -( 2)يكتب منو أكثر من ىذا ا٤بقدار 

روض ا١بنان ُب شرح إرشاد " ًب ا١بزء االول من كتاب : " - 2774 ٖبط نفس الشهيد احملفوظة ُب مكتبة االمام الرضا عليو السالم برقم
سنو تسع وأربعْب ... واتفق الفراغ منو يوم ا١بمعة ا٣بامس والعشرين من شهر ذي القعدة. ويتلوه ُب ا١بزء الثاين كتاب الزكاة" االذىان 

بفضلو وعفا عنهم ٗبنو، ووفقو الكمالو، وجعلو خالصا لوجهو زين الدين بن علي بن أٞبد العاملي، عاملو اهلل ... وتسعمائة على يد مصنفو
 (. 3" )الكرًن 

 (ىامش)
روض " وراجع النسخة ا٤بخطوطة من  - 3. 275/  11ج " الذريعة . " 184 - 183/  2ج " الدر ا٤بنثور " راجع  - 2. 184/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 1

 )*(. ، والٍب ُب مكتبة 776رقم ال. ُب ا٤بكتبة ا٤بزكزية ١بامعة طهران" ا١بنان 



 [34 ] 

فإنو كتب على ظهر حاشيتو على االلفية إجازة " االلفية " حاشية على  - 1: مع أن الشهيد كان قبل ىذا التاريخ كتب كتبا أخرى مثل
ثر من سنة قبل إهنائو ، فيظهر أنو ألف ىذا الكتاب قبل ىذا التاريخ أي أك٢948بسْب بن زمعة ا٤بدين، تارٱبها أوائل شوال من سنة 

ابن زمعة : حسْب ا٤بدين عز الدين: " بشأن ىذه االجازة ُب ترٝبة اجملاز ا٤بشار إليو" قده )وإليك ما قالو الطهراين " روض ا١بنان " لتأليف 
هبذه " االلفية " على ظهر حاشية على ( 1441، الرقم 1ج " الذريعة )" وقد كتب لو ٖبطو إجازة . ا٤بدين من تالميذ الشهيد الثاين

قد أجزت للشيخ الصاّب التقي افتخار االخيار الشيخ عز الدين حسْب بن زمعة ا٤بدين أن يروي عِب ويعمل ٗبا تضمنو ىذه : الصورة
ا٢باشية من الفتاوى واالحكام والتمست منو إجرائي على خاطره الشريف ُب تلك البقاع الشريفة بصاّب الدعوات والزيارات حسب ما 

كرمو، عسى أن يهب نسمات تلك االنوار ا٤بعظمة على ىذه الربية ا٤بظلمة فيورق أغصان عودىا ويطلع مشس سعودىا ويقبل   يسمع بو
وارد وفودىا، وذلك ُب أوائل شهر شوال من سنة ٜبان وأربعْب وتسعمائة وكتب مؤلفها الفقّب إٔب اهلل تعأب زين الدين بن علي بن ا٢بجة 

صفر  13أهناه ُب " كشف الريبة " و  - 2( 1. " )والنسخة عند االقا ٪بفي التربيزي ا٤برعشي بقم. فقو ٤برضاتو٘باوز اهلل عن سيئاتو وو 
]  5الٍب قال عنها السيد االمْب والطهراين أهنا كتبت ُب " عدم جواز تقليد ا٤بيت " رسالة ُب  - 3. كما صرح بو الشهيد ُب آخره  949

الذي قال عنو السيد االمْب أنو فرغ من " شرح االلفية "  - 4. صريح الشهيد ُب آخره بذلك، وتقدم نقل ت(2) 949شوال [  15ظ 
  27تأليفو ُب 

 (ىامش)
إحياء " ُب ( قده)، قال الطهراين 87" / إحياء الداثر " و . 275/  11الذريعة ج " وانظر أيضا . من كتب الفقو 248االمام الرضا عليو السالم ُب مشهد، الرقم 

للشهيد الثاين الذي فرغ من تأليفو يوم " روض ا١بنان " كتب ٖبطو . حسْب ا٢بسيِب بن ٧بمد بن علي بن أٞبد من تالميذ الشهيد الثاين: " 64 - 63" /  الداثر
على الشهيد ا٤بصنف زين  ، وكتب ٖبطو حواشي كثّبة من إمالء ا٤بصنف سلمو اهلل، يظهر أنو كتبها حْب قرائتو958/  1ع /  6، وفرغ من كتابو 949دحو االرض 

"  - 1". والنسخة عند عبد ا٢بسْب ا٢بجة بكربالء ... يعِب من ا٤بصنف ال زال زينا للدين كا٠بو زين الدين" منو ال زال كا٠بو : " الدين ُب حياتو، وُب آخر بعضها
 63" / إحياء الداثر " ، 392/  4ج " الذريعة " ، 155/  7ج " أعيان الشيعة "  - 2. 23/  6، ج 193/  1ج " الذريعة " وراجع ايضا  72" / إحياء الداثر 

 .)*( 

 [35 ] 

، ومهما 939وأن يكون الصحيح فيو " أعيان الشيعة " ومن ا٤بمكن أن يكون قد وقع تصحيف ُب ىذا التاريخ ُب (. 1) 929رجب 
فرغ منها ُب غرة " تفسّب البسملة "  - 5". لفية حاشية اال" وٰبتمل اٙباد ىذا الكتاب مع ما سبق بعنوان . يكن فهو أيضا شاىد لنا

. ، كما قال الشهيد ُب آخره، ونسختو ا٤بخطوطة توجد عند حجة االسالم السيد ٧بمد علي الروضاٌب بإصبهان944شهر رمضان سنة 
( 188/  2ج " )ا٤بنثور  الدر" ومن كتب الشهيد ا٤بذكور ُب  - 6وُب آخر ىذه النسخة جاء التصريح بتاريخ الفراغ منها كما ذكرنا 

البن شهر " معآب العلماء " وقد أخرج واختار من كل من كتاب : " يقول" الرياض " الذي كتب عنو صاحب " الرجال والنسب " كتاب 
للسيد ٝبال الدين ابن طاوس، ٝبلة من االسامي " حل االشكال ُب معرفة الرجال " وكتاب " رجال ابن داود " آشوب، ومن كتاب 

وأنا رأيت تلك الرسائل، وعندنا نسخة من . ٖبط مؤلفو عنده" حل االشكال " وقد كان نسخة . ل كل واحد منها رسالة مفردةوجع
وىكذا تال حظون أن الشهيد قد كتب قسما من  (. 2" ) 941ا٤بذكور سنة " حل االشكال " بعضها، وكان تاريخ اختياره من كتاب 

إن ىذه ا٤بوارد خّب دليل لدعوانا، وىي أنو كان قد  ! أي قبل إهناء تأليفو للروض بثمان سنْب  941ُب سنة " الرجال والنسب " كتابو 
أن نفس الشهيد : ثانيا. كتبا أخرى، ولسنا نقصد أنو ٓب يبدأ بكتابتو للروض قبل إهنائو ٥بذه الكتب" الروض " كتب قيل إٛبامو لتأليف 

وقد أفردنا : " إٔب سائر كتبو وأرجع القراء إليها، ىي" روض ا١بنان " مواضع من  أشار ُب ثالثة -حسب تتبعي الناقص قد  -الثاين 
٢باجة لتحقيق االٝباع ُب حال الغيبة رسالة تنفع ُب ىذا ا٤بقام، من أرادىا وقف عليها، وإ٭با أطنبنا القول ُب ىذه ا٤بسألة لفوائد، ولشدة ا

و٫بن قد أفردنا لتحقيقها ... إن ىذه ا٤بسألة ليست من ا٤بسائل ا٤بنصوصة: " كتب يقول" صالة ا٤بسافر " وُب ٕبث (. 3... " )إليها
 وذكر أقسامها 

 (ىامش)



 )*(.  84" / روض ا١بنان  - 3. ا٥بامش 371/  2ج " رياض العلماء "  - 2. 155/  7ج " أعيان الشيعة "  - 1
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صالة القضاء " وُب ٕبث (. 1" )طالع على ا٢بال فليقف عليها وما يتم فيو قول كل واحد من االصحاب رسالة مفردة، من أراد اال
فهذه ا١بمل صرٰبة أو ظاىرة ُب أن (. 2" )وقد أفردنا لتحقيق ىذه ا٤بسألة رسالة مفردة، من أرادىا وقف عليها : " كتب يقول" فروعاهتا 

أو ُب خالل تأليفو لو، وعلى كال الفرضْب فهي شواىد  "الروض " ليس أول كتبو، وأن الرسائل الٍب أشار إليها قد كتبها قبل " الروض " 
و٩با قد يؤيد : ثالثا. ٤بدعانا، وإ٢باق ا٤بؤلف ٥بذه العبارات بالروض بعد إٛبام تأليفو بعيد، وعلى فرض ثبوتو ال يضر ٗبدعانا بعد تلك االدلة

، فيكون بينهما ست عشرة سنة، وىذا بعيد ُب 949، وقد فرغ من كتابتو للروض ُب سنة 956مدعانا ىو أن الشهيد استشهد ُب سنة 
ونستنبط ". ا٤بسالك " حد نفسو أن يكون الشهيد قد كتب ٫بو سبعْب كتابا ورسالة ُب مدة ست عشرة سنة، وبعضها عدة ٦بلدات مثل 

" أما أن ال يكون و  -ب . من ٦بموع ما قلناه أن ال ٲبكن أن نتمسك ُب ىذا ا٤بوضوع بدعوى ابن العودي، وأن دعواه ليست بصحيحة
كما كتب ُب آخر اجمللد   957أن الشهيد قد فرغ من تأليفو ُب سنة : أوال: آخر تأليف للشهيد فهو واضح جدا، وذلك النو" شرح اللمعة 

سْب خاٛبة ليلة السبت وىي ا٢بادية والعشرون من شهر ٝبادى االؤب سنة سبع وٟب... وفرغ من تسويده مؤلفو الفقّب: " الثاين منو يقول
شرح البداية ُب (. " 3) 958ُب سنة " ٛبهيد القواعد : " وقد كتب بعد ىذا التاريخ عدة كتب أخرى مؤرخة ُب هناياهتا ىي". وتسعمائة 

 (. 4) 959ُب سنة " الدارية 

 (ىامش)
" أعيان الشيعة " وكما ُب  - 4. دة كتب اخرىوع 155/  7ج " أعيان الشيعة " وكما ُب "  - 3. 357" / روض ا١بنان "  - 2، 339" / روض ا١بنان "  - 1

 )*(.  124/  13ج " الذريعة " ، 156/  7ج 
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يعلم من إجازة : ثانيا(. 2) 964ُب سنة " ا٤بسالك " كتاب الديات من كتابو (. 1) 962ُب سنة " وجوب صالة ا١بمعة " رسالة ُب 
" كان قد انتهى ُب ىذا التاريخ بينما ٓب يتم كتاب " شرح اللمعة " أليف ، أن ت(3) 964الشهيد للشيخ تاج الدين الصادرة ُب سنة 

، فهل 957ُب سنة  -كما مر   -" شرح اللمعة " وقد فرغ من تأليف اجمللد الثاين من  965استشهد الشهيد ُب سنة : ثالثا". ا٤بسالك 
! سنة ؟  55بة، مع ما خلف من الكتب ُب عمر أقل من عن الكتا( ٜبان سنْب)من احملتمل أن يكون قد أمسك يده ُب طول ىذه الفَبة 

وليست ىذه التواريخ ا٤بذكورة بشأن هنايات الكتب ا٤بذكورة ٧بصورة على النسخ ا٤بطبوعة من ىذه الكتب، بل قد ذكرت ىذه التواريخ ُب 
من كتاب االقرار إٔب آخره " رح اللمعة ش" إنو قد زار نسخة من : النسخ ا٤بخطوطة منها أيضا، حٌب كتب الشيخ آقا بزرگ الطهراين يقول

وىذا النسخة موجودة ُب ا٤بكتبة (. 4) 957أنو فرغ من تأليفو ُب شهر ٝبادى االؤب سنة : ٖبط نفس الشهيد، وكان قد كتب ُب آخره
أيضا رأيت خط نفس الشهيد ُب ، من كتب السيد ا٤بشكاة ا٤بهداة إٔب ا٤بكتبة ا٤بركزية ١بامعة طهران، وإين 749ا٤بركزية ١بامعة طهران برقم 

" أو ٥با الروض وآخرىا الروضة : " أن من الزم قول من يقول: أضف إٔب ذلك كلو. آخره، وىو كما نقلناه آنفا ونقلو الطهراين قدس سره
التأليف والكتابة أن الشهيد إ٭با كان مشتغال بأمر : 957ُب سنة " شرح اللمعة " = " الروضة " ، و 949قد ًب ُب سنة " الروض " مع أن 

وىناك شئ آخر يتعلق  - 21. حسب الدالئل ا٤باضية واالتية كالشمس ُب رابعة النهار -وبطالن ىذا االمر ! ُب حدود ٜبان سنْب فقط 
كان   -وقتل الشهيد بعد ذلك بقليل  -أنو ٤با أتت الشرطة للقبض على الشهيد : هبذا ا٤بوضوع أيضا ىو أنو قد ذكر ُب مصادر كثّبة

 : وإليكم بعض ىذه ا٤بصادر" شرح اللمعة " شهيد ُب كرم لو مشتغال بتأليف ال

 (ىامش)
 - 143/  148ج " ٕبار االنوار " راجع  - 3. ، وبعض ا٤بصادر االخرى378/  24ج " الذريعة " وكما ُب  - 2. 155/  7ج " أعيان الشيعة " وكما ُب  - 1

 )*(.  291/  11ج " الذريعة "  - 4. 145

 [38 ] 



مستدرك "  - 4، 381/  3ج " روضات ا١بنات "  - 3. 215" / تكملة أمل االمل "  - 2، 94/  1ج " أمل االمل "  - 1
" سفينة البحار "  - 7، 157/  7ج " أعيان الشيعة "  - 6، 376/  7ج " معجم رجال ا٢بديث "  - 5. 427/  3ج " الوسائل 

وا٤بصدر االصل ٥بذا القول ىو كتاب . 193/  1ج " شرح اللمعة " مقدمة  - 9، 286/  3ج " رٰبانة االدب "  - 8، 726/  1ج 
ومن ا١بدير بالذكر أن . ومع مالحظة االدلة اآلتية يتضح ا٤بسا٧بة وا٣بطأ والسهو ُب ىذا أيضا. وعنو أخذت سائر ا٤بصادر" أمل االمل " 

واالن إليكم الشواىد ". أمل االمل " لقبيل قط، وأقدم مأخذ لو ىو كما مر ابن العودي وىو التلميذ ا٤بالزم للشهيد ٓب يقل مقاال من ىذا ا
إنو رأى ُب آخر شرح اللمعة ٖبط تلميذ الشهيد الشيخ علي بن " رياض العلماء " يقول صاحب  - 1: وا٤بؤيدات على وىن ىذا ا٤بوضوع

مكتبة االستاذ الشيخ رضا االستادي الطهراين دام  كانت ُب  2(. 1) 957ٝبادى االؤب سنة  21أن تأليف الكتاب قد ًب ُب : أٞبد
ا٢بسيِب العلوي، أهنى كتابتها ُب العشرين من ربيع االول ... ٖبط ناصر الدين" شرح اللمعة " تأييده نسخة ٨بطوطة من اجمللد الثاين من 

نسخة ( قده)آقا بزرگ الطهراين عرف الشيخ  - 3. وست سنْب قبل شهادة الشهيد" شرح اللمعة " ، أي بعد سنتْب من تأليف 959
: وقال. وست سنْب قبل شهادة الشهيد" شرح اللمعة " ، أي سنتْب من تأليف 959كتبت ُب سنة " شرح اللمعة " ٨بطوطة من 

". شرح اللمعة " أيضا نسخة ٨بطوطة من ( قده)عوف الشيخ آقا بزرگ الطهراين  - 4(. 2( )الفاضلية)والنسخة ُب مدرسة فاضلخان 
 أي قبل شهادة الشهيد  964الشيخ علي بن أٞبد بن أىب جامع، كتبو ُب سنة ٖبط 

 (ىامش)
 )*(.  242" / إحياء الداثر " ، 294/  11ج " الذريعة "  - 2. 383/  2ج " رياض العلماء "  - 1
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١بمال الدين ا٢بسن بن نور الدين كتب الشهيد إجازة   - 5(. 1)ٖبمس سنْب، وقد قرأىا على الشهيد، وكتب الشهيد ٖبطو إجازة لو 
ا٢بمد هلل وسالمو على عباده الذين : " الٍب قرأىا عليو، وصورهتا بعد البسملة" شرح اللمعة " علي الشهّب بابن أىب ا٢بسن على نسخة 

، ٝبال االسرة، غرة فقد قرأ علي أكثر ىذا الكتاب و٠بع سائر ا٤بؤب االجل الفاضل الكامل، السيد السند، شرف العَبة: وبعد. اصطفى
 آل الرسول، وقرة عْب البتول، ٝبال الدين ا٢بسن ابن السيد ا١بليل الصاّب نور الدين علي الشهّب نسبو بابن أىب ا٢بسن ا٢بسيِب ا٤بوسوي

لكتاب والعمل ٗبا قرأة مواتية مرعية مضبوطة، وقد أجزت لو رواية ا -أدام اهلل تعأب شرفو وخص بالرٞبة والعاطفة والرضوان رىطو وسلفو  -
" رأيت ٖبط علي بن الصائغ اجمللد االول من (: " قده)قال الطهراين  - 6... ". اشتمل عليو من الفتاوى وكذلك ٝبيع ما صنفتو وألفتو

"  :، وصورة االجازة958/  1ج /  3، وكتب أستاذه ا٤بؤلف ُب آخره إجازة لو تارٱبها 958/ صفر /  15فرغ من نسخة " الروضة البهية 
حد أهناه أحسن اهلل تعأب توفيقو وتأييده وأجزل من كل عارفة حظو ومزيده، قراءة و٠باعا وفهما واستشراحا وٙبقيقا ُب ٦بالس آخرىا يوم اال

كتب الشهيد ُب إجازتو اللسيد علي بن الصائغ ُب خاٛبة شهر ٝبادى االؤب من   - 7".  958لثالثة خلت من شهر ٝبادى االؤب سنة 
لنفسو ٖبطو وقرأه على الشهيد، كتب " شرح اللمعة " ، أي قبل شهادتو بسبع سنْب، وذلك بعد أن استنسخ السيد علي  ى 958سنة 
نور ا٤بلة والدين علي ابن السيد ا١بليل النبيل الفاضل عز ... وبعد فقد قرأ علي بعض ىذا الكتاب و٠بع سائره ا٤بؤب االجل: "... يقول

قراءة ٕبث وٙبقيق وتنقيح وتدقيق، ٝبع فيها بْب توضيح ا٤بسائل وتنقيح الدالئل، ... الصائغ ا٢بسيِب ا٤بوسويالدين حسْب الشهّب نسبو ب
وكتب ىذه االحرف بيده الفانية الفقّب إٔب عفو اهلل ... وإبراز النكات، وتبْب ا٤بواضع ا٤بشكالت، دلت على جودة فهمو واستنارة قرٰبتو

 تعأب ورٞبتو 

 (ىامش)
 )*(.  291/  11ج " الذريعة " ، وراجع 156" / إحياء الداثر "  - 3. 51" / إحياء الداثر "  - 2. 213/  1، وج 292/  11ج " ريعة الذ"  - 1

 [44 ] 

وكتب الشيخ ". زين الدين بن علي بن أٞبد الشامي مصنف الكتاب يوم ا٣بميس خاٛبة شهر ٝبادى االؤب سنة ٜبان وٟبسْب وتسعمائة 
شرح " ىذه إجازة كتبها جدي ا٤بربور زين ا٤بلة والدين قدس سره، للمرحوم السيد علي الصائغ ُب آخر : " لشهيذ هبذا الشأن٧بمد حفيد ا



" الروضة " وتال حظون أن ىذا كلو مضافا إٔب ما تقدم آنفا من االدلة على أن ". الذي كتبو ٖبطو وقرأه على ا٤بصنف رٞبهما اهلل " اللمعة 
قد ٛبت قبل شهادة الشهيد بعده سنْب، وأن تالمذة الشهيد استنسخوه وقرؤوه " الروضة " شيهد دليل على أن تأليف ليس آخر تأليف لل

ومع ىذا فهل يصلح أن نقول إن الشهيد كان ُب أواخر عمره وقد جاءت الشرطة للقبض عليو وقتل . عليو قبل شهادتو بعده سنْب أيضا
ولتصحيح . كما مر ليس آخر تأليف للشهيد، وإ٭با ىو سهو وقع فيو ٝباعة" شرح اللمعة " إن  - 22! مشتغال بتأليفو ؟  -بعده بقليل 

من ا٤بمكن أن يكون تبييض الكتاب ًب ُب آخر عمره، وٰبتمل أن يكون كالم من قال ذلك ناظرا إٔب : " خطأ ىؤالء كتب بعضهم يقول
أحسن " كتب ٧بقق كتاب   - 23. صحة ىذا االحتمال أيضا مائة با٤بائةمع أنو قد تبْب من ردودنا على أصل ا٤بقال عدم . " ىذا أيضا
وىو كالم واضح البطالن كوضوح النهار، ". ُب السجن " شرح اللمعة " إن الشهيد الثاين كتب " ُب تعاليقو على الكتاب يقول " التواريخ 

الذي يظهر من " وبعض الكتب االخرى أن ( 177 / 1ج " )شرح اللمعة " جاء ُب مقدمة  - 24. وٓب يذكر ُب أي مصدر كالم كهذا
: وقد مر أن ابن العودي يقول" ىو أول كتاب كتبو الشهيد ُب الفقو االستدالٕب [ أي روض ا١بنان ] رسالة ابن العودي أن ىذا الكتاب 

ج " )أمل اآلمل " عا كتاب نقرأ ُب كتب كثّبة مرجعها ٝبي - 25إن الكتاب ىو أول كتاب للشهيد، ال ُب خصوص الفقو االستدالٕب، 
 أنو ألفو ُب مدة  -أي نسخة خط الشهيد  -" شرح اللمعة "   أنو يستفاد من نسخة االصل ل(: 94/  1

 (ىامش)
 )*(.  696" / أحسن التواريخ "  - 3. 139/  148ج " ٕبار االنوار "  - 2. 143 - 139/  148ج " ٕبار االنوار "  - 1
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روضات "  - 1: ومن ىذه الكتب الٍب جاء فيها ىذا ا٤بوضوع. ، النو كتب على ظهر النسخة تاريخ ابتداء التأليفستة أشهر وستة أيام
" رٰبانة االدب "  - 4، 214" / تكملة أمل اآلمل "  - 3. 427/  3ج " مستدرك الوسائل " خاٛبة  - 2، 377/  3ج " ا١بنات 

. 193/  1ج " شرح الشيعة " مقدمة  - 7، 155/  7ج " أعيان الشيعة "  - 6، 473/  1ج " تنقيح ا٤بقال "  - 5 282/  3ج 
" أو " يظهر من نسخة االصل " جاءت امور اخرى ُب الكتب وُب ٝبيعها يدعى أنو " شرح اللمعة " وبشأن ا٤بدة الٍب طال فيها تأليف 

مفتتح شهر " شرح اللمعة " أنو شرع ُب (: ره)عن خطو رأيت منقوال ". " رياض العلماء " قال صاحب : فمثال" يظهر ٩با نقل عن خطو 
وعلى ىذا فقد كان مدة . 957، وصرح ُب آخر الكتاب أنو فرغ ليلة السبت ا٢بادية والعشرين من ٝبادى االؤب سنة 956ربيع االول 

 -وىي منقولة عن خط ا٤بؤلف  -ة وُب نسخة موجودة عند ا٤بشكا(: " قده)قال الطهراين ". تأليفو قريبا من ٟبسة عشر شهرا وىو غريب 
فكان ٛبام اجمللد االول ُب ثالثة أشهر . 956أن شروعو ُب اجمللد االول كان ُب مفتتح ربيع االول : نقال عن خط ا٤بؤلف ُب ظهر النسخة

": " ا٤بعآب " يد صاحب قال الشيخ على حف. 714ىذه النسخة موجودة اآلن ُب ا٤بكتبة ا٤بزكزية ١بامعة طهران، برقم : أقول". وستة أيام 
 ". كتب ُب أول اجمللد االول ابتداء تصنيفو، ومع تاريخ آخره يكون مدة ذلك ثالثة أشهر وأياما 

 (ىامش)
ج " الدر ا٤بنثور "  - 3. 291/  11ج " الذريعة "  - 2. 377/  3ج " روضات ا١بنات " ، ا٥بامش، وراجع أيضا 374 - 369/  2ج " رياض العلماء "  - 1
 )*(. ، ا٥بامش 184/  2
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ويظهر من نسخة االصل أنو ألفو ُب ستة أشهر وستة أيام، النو كتب : " ىو أنو يقول( 94/  1ج " )أمل اآلمل " بينما كالم ا٢بر ُب 
جمللدان ُب ستة ًب ا -: وىكذا تال حظون أن خالصة ما جاء ُب ا٤بصادر هبذا ا٤بصادر ىو أنو". على ظهر النسخة تاريخ ابتداء التأليف 

ًب اجمللد االول فقط ُب  -، "رياض العلماء " ًب اجمللدان ُب حدود ٟبسة عشر شهرا، كما ُب  -، "أمل اآلمل " أشهر وستة أيام، كما ُب 
حيح قول والذي يبدو لنا من القرائن ىو أن الص. حسبما للفظو من ظهور" الدر ا٤بنثور " و " الذريعة " ثالثة أشهر وستة أيام، كما ُب 

اكن ٟبسة عشر شهرال، الن تأليف اجمللد االول منو قد انتهى ُب السادس " شرح اللمعة "   بأن مدة تأليف الشهيد ل" الرياض " صاحب 
، كما قيد ذلك الشهيد ُب آخر نسختو، 957شهر ٝبادى االؤب سنة  21، واجمللد الثاين منو انتهى ُب 956من شهر ٝبادى اآلخرة سنة 



. وعلى ىذا فالكتاب امتد تأليفو أكثر من ستة أشهر وستة أيام. ُب النسخ ا٤بخطوطة ا٤بوجودة ونقلت عنها ُب طبعات الكتاب وكتب عنو
، نعلم أن 957ٝبادى االؤب سنة  21، وانتهاؤه منو كان ُب 956فإننا حينما نلتفت إٔب أن بدء الشهيد بتأليفو كان ُب أول ربيع االول 

الدر ا٤بنثور " وال كالم صاحب " الذريعة " وىذا ال يناُب كالم صاحب . إٔب ا٣بتام كانت ُب حدود ٟبسة عشر شهرا ا٤بدة من يوم الشروع
وا٤بصادر تؤيد أن . من قبل، فإهنما إ٭با قاال بأن كتابة اجمللد االول فقط طالت ثالثة أشهر وستة أيام، وٓب يتكلما عن مدة تأليف اجمللدين" 

وال " الرياض " أن الصحيح ُب ا٤بقام كالم صاحب : وا٣بالصة. وٓب ينقل ما ٱبالفو فيما نقل 956أول ربيع االول بدء التأليف كان ُب 
وبديهي أننا ال نريد هبذا أن الشهيد كان ُب ٝبيع ىذه ا٤بدة مشتغال بتأليف . وما نقل عنو، وال دليل عليو" أمل اآلمل " يتم كالم صاحب 

ىو  -ستة أشهر وستة أيام  -القائل هبذه ا٤بدة " أمل اآلمل " وال ننسى أن صاحب . نبا حٌب يوم واحدىذا الشرح وٓب يدع القلم جا
ومن ىنا نعلم أن كالمو هبذا الشأن ال ينبغي أن يعتمد ! القائل بأن الشهيد ٤با جاءت الشرطة للقبض عليو كان مشتغال بتأليف الشرح 

 . عليو
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منار " وتبعا ٥با ُب بعض الكتب ا٤بتأخرة بشأن كتاب ( 182/  1ج " )شرح اللمعة " جاء ُب مقدمة  - 26" منار القاصدين " كتاب 
يبدو من اسم ىذا الكتاب أنو يبحث عن أسرار االحكام الشرعية ا٤بوضوعة على : " للشهيد الثاين أنو" القاصدين ُب أسرار معآب الدين 

وىذا الكالم سهو أيضا قطعا، فقد ذكر الشهيد الثاين نفسو ُب موضعْب من ". رمات وغّبٮبا ا٤بكلفْب والعلل ا٤بسببة لوضع الواجبات واحمل
بل لتحصيلو : "... فقال ُب مقدمتو" منية ا٤بريد " كتاب أخالقي ٰبتوي على ٕبوث أخالقية مثل " منار القاصدين " بأن " منية ا٤بريد " 

وما كان سبب ... ٍب بعضهم ٓب ٯبد لذلك الطلب ٜبره... م الشريف دأبوا ُب ٙبصيلووكم رأينا بغاة ىذا العل... شرائط، ولَبتيبو ضوابط
. ذلك وغّبه من القواطع الصادة ٥بم عن بلوغ الكمال، إال إخال٥بم ٗبراعاة االمور ا٤بعتربة فيو من الشرائط واآلداب، وغّبىا من االحوال

لتفصيل ٝبلة شريفة من ىذه " منار القاصدين ُب أسرار معآب الدين "   سوم بوقد وفق اهلل سبحانو ٗبنو وكرمو فيما خرج من كتابنا ا٤بو 
إفراد نبذة من شرائط العلم وآدابو، وما يتبع " [ منية ا٤بريد " يعِب ] االحكام، مغنية ٤بن وقف عليها من االنام، وقد رأينا ُب ىذه الرسالة 

أيضا ُب " منية ا٤بريد " وُب ". منية ا٤بريد ُب أدب ا٤بفيد وا٤بستفيد " و٠بيتها .. .٤بن تدبرىا -ذلك من وظائفو، نافعة إن شاء اهلل تعأب 
باالدوية النافعة ُب عالج الكرب والغضب من  ... وعالج ذلك أن يكسر الكرب الباعث لو على إظهار فضلو: "... ٕبث ا٤براء وا١بدال يقول
ىل الشهيد الثاين أول من ألف ُب الدراية من  -و ". من الكتب ا٤بؤلفة ُب ذلك أو غّبه " أسرار معآب الدين " كتابنا ا٤بتقدم ذكره ُب 

 من ا٤بشهور أن الشهيد الثاين أول عآب من الشيعة كتب كتابا ُب  - 27الشيعة ؟ 

 (ىامش)
" منية ا٤بريد "  - 3. ، ىذه الطبعة92 - 91" / منية ا٤بريد "  - 2. 682/  5ج " فهرست كتاٖبانو إىدائي مشكاة بو كتاٖبانو دانشگاه هتران " راجع أيضا  - 1
 )*(. ، ىذه الطبعة 173/ 
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". وىذا العلم ٓب يسبقو أحد من علمائنا إٔب التصنيف فيو " علم الدراية، وٓب يكتب قبلو أحد من علماء الشيعة كتابا ُب ىذا العلم وقالوا 
"  - 3، 85/  1ج " أمل اآلمل "  - 2، 188/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 1 :جاء ىذا الكالم من ٝبلة ما جاء فيو ُب الكتب التالية

معجم "  - 6، 284/  3ج " رٰبانة االدب "  - 5، 376/  3ج " روضات ا١بنات "  - 4. 369، 368/  2ج " رياض العلماء 
مباشرة أو بالواسطة  -ذه ا٤بصادر وإن ا٤برجع االول لكل ى. 181/  1ج " شرح اللمعة " مقدمة  - 7، 181/  1ج " رجال ا٢بديث 

وىذا الكالم وىم، وقد كتب بعض علماء الشيعة قبل الشهيد الثاين  . 188/  2ج " الدر ا٤بنثور " ىو كالم ابن العودي ا٤بنقول ُب  -
قبل الشهيد بعدة " ٙبفة القاصدين ُب معرفة اصطالح احملدثْب " ابن أىب ٝبهور االحسائي الذي ألف كتابو : كتابا ُب ىذا العلم، مثل

ٙبفة القاصدين ُب معرفة اصطالح احملدثْب، للشيخ ٧بمد بن علي بن إبراىيم : " كتب الشيخ آقا بزرگ الطهراين يقول هبذا الشأن. أعوام
اء مع ومن أراد االستقص: عند ذكره النواع ا٢بديث وأقسامو 888ا٤بؤلف سنة " كاشفة ا٢بال " بن أيب ٝبهور االحسائي، ُب آخر كتابو 

قال العالمة السيد ". للشهيد الثاين " غنية القاصدين " ويأٌب ". ٙبفة القاصدين ُب معرفة اصطالح احملدثْب " ذكر االمثلة فعليو بكتابنا 



 فاعلم أن أول من صنف فيو بعد ا٢باكم... إن أول من دون علم دراية ا٢بديث ىو أبو عبد اهلل ا٢باكم النيسابوري(: " قده)حسن الصدر 
 وأما الذين صنفوا ُب علم الدراية فكثّبون، ... 673السيد ٝبال الدين أٞبد بن موسى بن طاوس أبو الفضائل ا٤بتوُب سنة : ا٤بؤسس

 (ىامش)
احملدث " كتاب ىذا الكالم سهو، فإنو ألف بعض العلماء قبل ا٢باكم النيسابوري كتابا ُب علم الدراية، كالرامهرمزي مؤلف   - 2. 461/  3ج " الذريعة "  - 1

 " )*(. الفاصل 
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من علماء أول ا٤بائة الثامنة، يروي عن العالمة ا٢بلي، وىو " شرح أصول دراية ا٢بديث " منهم السيد علي بن عبد ا٢بميد ا٢بنفي، لو 
ا٢بديث من الشيعة، كالسيد وصنف بعد أيب عبد اهلل ا٢باكم ُب علم دراية ا٢بديث ٝباعة من شيوخ علم ... ". "... أستاذ ابن فهد ا٢بلي

وللشيخ زين "... شرح اصول دراية ا٢بديث " ٍب صنف السيد العالمة علي بن عبد ا٢بميد ... ٝبال الدين أٞبد بن طاوس أبو الفضائل
فللو در ... : "كذلك كتب آية اهلل النجفي ا٤برعشي هبذا الشأن يقول"... ". البداية ُب علم الدراية " الدين ا٤بعروف بالشهيد الثاين 

يعِب ] أصحابنا شيعة آل الرسول االكرم صلى اهلل عليو وآلو حيث جادت أقالمهم ُب ىذا الشأن، فكم ٥بم من آثار ُب ىذين العلمْب 
والعالمة الشيخ ضياء الدين علي " العوإب " و " اجمللي " كالعالمة الشيخ ابن أىب ٝبهور االحسائي صاحب كتاب [ الدراية والرجال 

" كنز العرفان " ملي ٪بل شيخنا السعيد أىب عبد اهلل ٧بمد بن مكي الشهيد االول، والعالمة الفاضل ا٤بقداد السيوري ا٢بلي صاحب العا
" شرح البداية " وبعد ىذا، فقد نقل الشهيد ُب موضعْب من كتاب ... ". والعالمة السيد أيب الرضا فضل اهلل ا٢بسِب الراوندي الكاشاين

وظاىر كالم االصحاب ُب قبول مراسيل ابن أيب عمّب ىو ا٤بعُب : "... ما قد يشعر ٗبدعانا، فمثال قال( ره)بن طاوس  عن السيد أٞبد
وأما تسمية ". "... ُب ذلك، ومنع تلك الدعوى [ يعِب ابن طاوس " ] البشرى " االول، ودون إثباتو خرط القتاد، وقد نازعهم صاحب 

وعلى فروض ورود االشكال والتشكيك ُب بعض ". فهو سهو أو اصطالح غّب ما يعرفو احملدثون  مثل ذلك تدليسا" البشرى " صاحب 
 فمع ذلك يثبت من ٦بموعها أن الشهيد الثاين ٓب يكن أول من ألف ُب ذا  -والظاىر أنو كذلك  -ا٤بوارد ا٤بذكورة آنفا 

 (ىامش)
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ج " )الدر ا٤بنثور " جاء ُب كتب كثّبة ينتهي ٝبيعها إٔب  - 28ٕبوث اخرى حول تاريخ حياة الشهيد الثاين  -ز . الفن من علماء الشيعة
أن : ولعل ىذا غّب تام، وتدل الفرائض والشواىد ٖبالفو، منها. سنة 33و ول 944أن الشهيد الثاين بلغ االجتهاد ُب سنة (: 183/  2

فقرأ على ىذا الضعيف و٠بع كتبا كثّبة ُب الفقو : "... ، ويقول ُب ىذه االجازة941الشهيد قد أجاز والد الشيخ البهائي ُب سنة 
جامع البْب من فوائد " وشرحو "... هتذيب الوصول " و " مبادئ الوصول " فمما قرأه من كتب اصول الفقو . واالصولْب وا٤بنطق وغّبىا

قواعد " وقرأ ٝبيع كتاب " االرشاد " و " الشرائع " و٠بع من كتب الفقو بعض كتاب ... ومن كتب ا٤بنطق رسائل كثّبة منها"... الشرحْب 
قيح الدالئل، حيث ما وسعتو الطاقة، واقتضاه قراءه مهذبة ٧بققة، ٝبعت بْب هتذيب ا٤بسائل وتن"... االحكام ُب معرفة ا٢بالل وا٢برام 

ومن ناحية اخرى فقد عرب الشهيد . وتالحظون أن والد الشيخ البهائي كان قد قرأ عليو و٠بع منو كتبا كثّبة". ا٢بال، وقرأ و٠بع كتبا اخرى 
وا٤بَبقي عن حضيض ... ٍب إن االخ ُب اهلل: " ، كقولو941ُب ىذه االجازة بتعبّبات يستفاد منها أن تلميذه كان ٦بتهدا ُب ذلك التاريخ 

حٌب أحرز السبق ُب ٦باري ... ٩بن انقطع بكليتو إٔب طلب ا٤بعإب... عضد االسالم وا٤بسلمْب، عز الدنيا والدين... التقليد إٔب أوج اليقْب
وآخذ عليو ُب ذلك ٗبا . "... "وصرف برىة ٝبيلة من زمانو ُب ٙبصيل ىذا العلم وحصل ىذا على أكمل نصيب وأوفر سهم ... ميدانو

ا، أخذ علي من العهد ٗبالزمة تقوى اهلل سبحانو فيما يأٌب ويذر، ودوام مراقبتو، واالخذ باالحتياط التام ُب ٝبيع اموره، خصوصا ُب الفتي
 فإن 



 (ىامش)
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، أي بعد ىذه 944وعلى ىذا فال ٲبكن القول بأن الشهيد وىو شيخو وأستاذه قد بلغ االجتهاد ُب سنة ... " ى شفّب جهنما٤بفٍب عل
: وتبعا ٥با ُب بعض كتب اخرى بعدىا( 149/  1ج " )شرح اللمعة " جاء ُب مقدمة  - 29. فتأمل ُب ذلك جيدا. االجازة بثالث سنْب

س الفقو ُب بعلبك على ا٤بذاىب ا٣بمسة، ويستعرض رأي كل مذىب من ا٤بذاىب ا٣بمسة، ويشفعو ٗبا يدر [ أي الشهيد الثاين ] فكان " 
ٍب أقمنا ببعلبك ودرسنا فيها : " ومنشأ ىذا الكالم ما نقلو ابن العودي عن قول شيخو الشهيد يقول". يستدل لو، ٍب يقارن فيما بينهما 

ودليلنا . ره إٔب أنو كان يدرس على ا٤بذاىب ا٣بمسة كل على حدثو ال كالفقو ا٤بقارنونظ". مدة ُب ا٤بذاىب ا٣بمسة وكثّب من الفنون 
ومفٍب كل فرقة ٗبا يوافق مذىبها ويدرس ُب ... وال أنسى وىو ُب أعلى مقام: " لدعوانا ىذه ىو ما أضافو ابن العودي بعد ىذا فقال

: " يقول" ا١بواىر الغوإب ُب شرح عوإب اآلٕب " زائري، أنو كتب ُب كتابو والدليل اآلخر لكالمنا ىذا ىو من احملدث ا١ب". ا٤بذاىب كتبها 
أن بعض الناس كان يتهم الشيخ ُب زمن حياتو بالتسنن، النو كان يدرس ُب : حكى ٕب عآب من أوالد شيخنا الشهيد الثاين طاب ثراه

وكان معرفتو بفقو ا٤بذاىب االربعة واطالعو . ى دين االمامية ليالبعلبك وغّبىا من بالد ا٤بخالفْب على ا٤بذاىب االربعة هنارا، ويدرس عل
 34. وال أقل من عدم دليل على تدريسو الفقو ا٤بقارن والتطبيقي". طاب ثراه على كتب أحاديثهم وفروعهم أعلى من معرفتهم ٗبذاىبهم 

كذلك الشهيد " ا٣بالف ُب الفقو " اب بعنوان كما أن الشيخ الطوسي ابتكر ُب تأليف كت: " كتب بعضهم ُب ترٝبة الشهيد يقول  -
 الثاين كان أول من درس 

 (ىامش)
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الواقع ٥با، فقد مر آنفا أن الشهيد ٓب يكن يدرس الفقو ا٤بقارن ُب بعلبك، وعلى فرض القول بأنو كان وكال ا٤بوضوعْب ". الفقو ا٤بقارن 
" التذكرة " للشيخ أو " ا٣بالف " يدرس الفقو على ا٤بذاىب ا٣بمسة، ومع ذلك ٓب يكن اول من درس الفقو ا٤بقارن، بل كل من درس 

وكذلك الشيخ الطوسي ٓب يكن أول من كتب ُب . بقا على الشهيد ُب تدريس الفقو ا٤بقارنللعالمة قبل الشهيد الثاين وىم كثّبون يعترب سا
وكذلك " االعالم فيما اتفقت عليو االمامية من االحكام " موضوع الفقو ا٤بقارن، فإن الشيخ ا٤بفيد كتب كتابا ُب ىذا ا٤بوضوع باسم 

وقد كتب احملقق الفاضل . وكذلك السيد الرضي كتاب ُب ىذا ا٤بوضوع. "االنتصار " السيد ا٤برتضى كتاب كتابا ُب ىذا الباب باسم 
يكون أول من خطا " االنتصار " يلوح ٕب أن السيد ا٤برتضى بعملو ىذا ُب : "... السيد ٧بمد رضا ا٤بوسوي ا٣برسان هبذا الشأن يقول

أبواب الفقو من العبادات وا٤بعامالت والعقود وااليقاعات  خطوة جادة بينة ُب إشاعة الفقو ا٤بقارن وتعميمو، بتصنيفو كتابا تنتظم فيو كل
وعلى افَباض االيراد على ىذه الكتب من جهة عدم ... ". كما يبدو ٕب أنو ٭بط فذمن أ٭باط الفقو ا٤بقارن. وا٢بدود والديات وا٤بواريث

لباب، إذ أن السيد ا٤برتضى قد كتب كتابا آخر ، مع ذلك ال يكون الشيخ الطوسي أول من وِب ا"ا٣بالف " استيعاهبا، ما يعمو ويشملو 
يذكر  " االنتصار " وُب مواضع عديدة من  -القريب ُب العنوان من كتاب الشيخ الطوسي  -" مسائل ا٣بالف " ُب الفقو ا٤بقارن باسم 

كالم على مسائل ا٣بالف ورددنا على  وقد استقصينا الكالم ُب ىذه ا٤بسألة فيما أفردناه من ال: " كتابو ذلك ويرجع إليو، فمن تلك ا٤بوارد
 ". كل ٨بالف ُب ىذه ا٤بسألة لنا ٗبا يعم وٱبص من أيب حنيفة والشافعي ومالك ٗبا فيو كفاية 

 (ىامش)
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 [49 ] 

وقد استوفينا الكالم ُب ىذه ا٤بسألة ُب كتابنا ا٤بفرد ا٤بسائل ". " ٗبا استوفيناه " مسائل ا٣بالف " تكلمنا على ىذه ا٤بسألة ُب وقد " 
وىذه ". " ورددنا على كل ٨بالف لنا ٗبا فيو كفاية " مسائل ا٣بالف " وقد استقصينا أيضا الكالم على ىذه ا٤بسألة ُب ". " ا٣بالف 

وبلغنا فيها أقصى الغايات فانتهينا ُب تفريع الكالم وتشعيبو إٔب ماال يوجد ُب شئ من " مسائل ا٣بالف " ستقصينا عليها ُب ا٤بسألة ٩با ا
من مقاالت الذكرى ( ا٤بقارنية)ونقرأ ُب مقالة عن الشيخ الطوسي وا٢بقوق التطبيقية ". الكتب، غّب أنا ال ٬بلي ىذا ا٤بوضع من ٝبلة كافية 

يبدو لنا من تاريخ الفقو أن أول من كتب ُب باب الفقو ا٤بقارن كتابا مستقال ىو عآب القرن " خ الطوسي ُب مشهد، ما ترٝبة االلفية للشي
من ٦بموع ما مر نفهم بصورة قطيعة أن الشيخ الطوسي ليس أول مؤلف ُب الفقو ا٤بقارن من علماء الشيعة،  ". ابن ا١بنيد االسكاُب : الرابع

شرح " جاء ُب مقدمة  - 31. ليس أول من درس الفقو ا٤بقارن -على فرض القول بأنو كان يدرس الفقو القارن  -لثاين كما أن الشهيد ا
ومنها شرح التصريف الغريب : "... ضمن تعداد الكتب الٍب قرأىا الشهيد الثاين على الشيخ أٞبد الرملي الشافعي( 158/  1ج " )اللمعة 

/  8ج " )روضات ا١بنات " وُب " شرح تصريف العريب : " بعنوان( 162/  2ج " )الدر ا٤بنثور "  وقد جاء اسم ىذا الكتاب ُب". 
إذ ٤با كان ". شرح تصريف العزي : " -( 148/  7ج " )أعيان الشيعة " كما ُب   -وكلها خطأ، والصحيح ". تصريف الغري (: " 133

شرح قرأه الشهيد الثاين على " التصريف " و٥بذا ". تصريف العزي "   اب بىو عز الدين الز٪باين، فيعرف الكت" التصريف " مؤلف كتاب 
 . الرملي الشافعي

 (ىامش)
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[ أي الشهيد ] فصمم : " أيضا وبعض الكتب االخرى ضمن رحالت وأسفار الشهيد الثاين( 157/  1ج )نقرأ ُب تلك ا٤بقدمة  - 32
( 152/  2ج " )الدر ا٤بنثور " ا ُب تراٝبو ومنها ونقطع با٥بسوُب التارٱبْب جزما، فإنو كم" أن يغادر دمشق إٔب مصر  944أو  943سنة 

جاء ُب إحدى ترٝبات  - 33. ، ورحل إليها ُب ىذه السنة قطعا وجزما942نقال عن الشهيد نفسو عزم على السفر إٔب مصر ُب سنة  -
وتتلمذ لدى الشيخ " آزادگان  دشت"   ا٤بعروف اليوم ب( دشت ميشان)أن الشهيد سافر مرة إٔب ميس " الشهيد الثاين " مسكن الفؤاد " 

إ٭با ىي قرية من قرى منطقة جبل عامل، وال " ميس " وكما ال ٱبفي القراء االعزاء وأىل العلم وا٤بطالعة أن " علي بن عبد العإب ا٤بيسي 
شهيد كان يكتب إن ال: إن قالو العالمة النوري: " قال بعضهم ُب ترٝبة الشهيد - 34! عالقة ٥با بدشت ميشان أو دشت آزادگان 

عشرين بل ثالثْب سطرا بغمسة واحدة ُب الدواة، إ٭با ىو من عدم مالحظة ا٤برحوم النوري، فإنو لو كان يكتب بأي قلم وبأي مقدار من 
 أوال، قد نقل ىذا قبل ا٤برحوم النوري: أقول". السرعة ٓب يكن ليتمكن أن يكتب أكثر من عدة سطور قصّبة فقط، والتجربة أكرب برىان 

ومن كرامتو ا٤بشهورة كتابتو بغمسة واحدة ُب الدواة عشرين أو " فإهنما كتبا يقولون " الروضات " ونقال عنو صاحب " ا٤بقابس " صاحب 
ثانيا، ال ٲبكن رد ىذا ا٤بقال . وىو من أىل البيت" ا٤بعآب " وقبل ىذين قد نقل القول ىذا الشيخ علي حفيد صاحب ". ثالثْب سطرا 

تدل على عدم إمكان كتابة أكثر من عدة أسطر قصّبة بأي قلم كان وبأية سرعة كانت، فإهنم قد عدوا ىذا من كرامات  بأن التجربة
إن عصا موسى : فإن ىذا القول كأن يقول أحد! الشهيد ونقلوه هبذا العنوان، وعلى ىذا فال ٲبكن القول بأن التجربة أكرب برىان للبطالن 

 عليو السالم ٓب تكن لتتبدل 

 (ىامش)
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والظاىر أنو ال . ٓب تثبت ىذه الكرامة: فالن بد أن يورد على ىذا ا٤بوضوع بغّب ىذا االسلوب، كأن يقال! إٔب حية والتجربة أكرب هبان 
و٩با تواتر عنو رٞبو اهلل أنو كان إذ غمس : " يقول" ا٤بعآب " ىناك شواىد تدل على صحتو، ىي أن حفيد صاحب ٲبكن االيراد عليو، فإن 

و٥بذا فإن ابن العودي تلميذ الشهيد قد ... ". القلم ُب الدواة رٗبا يكتب عشرين سطرا أو ثالثْب سطرا، وىذا من ٝبلة التأييدات اال٥بية
". ُب ذكر أمره من الكتابة ومالو فيها من اآليات و٧باسن الكرامات : الرابع[ الفصل : " ] فعنونو يقول خصص فصال من كتابو هبذا االمر

ولعل ما يؤيد . وعلى ىذا، فإن كالم ابن العودي تلميذ الشهيد يكفي ُب إثبات ىذه الدعوى وىي أنو كانت للشهيد كرامة ُب ىذا االمر
 - 35". ين من أثق بو أنو خلف ألفي كتاب، منها مائتا كتاب كانت ٖبطو من مؤلفاتو وغّبىا وأخرب : " يقول( قده)ذلك أن ا٢بر العاملي 

[ الشهيد ] وقال ". " شعر الشهيد " وتبعا ٥با ُب بعض كتب اخرى ٙبت عنوان ( 188، 187/  1ج " )شرح اللمعة " جاء ُب مقدمة 
ًن بفضلو عليكم ٗبولود غالم من البشر فيارب متعنا بطول بقائو وأحي بو قلبا وقد من موالنا الكر : حينما بشر ٗبولود ذكر ولد لو ُب غيبتو

: لو الوصل قد ىجر وىذا أيضا سهو واضح، وإ٭با نظم ىذين البيتْب تلميذ ابن العودي وكتبها إليو ُب رسالة، كما ىو واضح أيضا من قولو
 : ويقول ابن العودي هبذا الشأن" عليكم ٗبولود " 

 (ىامش)
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 - 36... ". من موالنا الكرًن بفضلووقد : البشارة كانت ُب بيتْب أنشأهتما ُب رسالة كتبتها إٔب ُب تاريخ والدة ا٤بولود ا٤بذكور، وٮبا"... 
كثّبا من ا٤بواضيع إٔب الرسالة ا٤بخطوطة البن العودي ُب ترٝبة الشهيد واستند إليو، ٩با " شرح اللمعة "   أرجع الشيخ اآلصفي ُب مقدمتو ل

ومع االلف  -صدر ىذا ا٤بقال أنو بينما مر ُب . قد يبعث على تصور أن الشيخ االصفي كان ٲبلك ُب حوزتو رسالة ابن العودي أو قد رأىا
ُب كتابو عينا وطبع " الدر ا٤بنثور " ال توجد اليوم حٌب نسخة واحدة من ىذه الرسالة، وإ٭با بقي قسم منها وىو الذي نقلو مؤلف كتاب  -

التشكيك فيما قلناه ُب وال ينبغي أن يبعث إرجاع الشيخ اآلصفي إٔب تلك الرسالة على . ، ُب قم ى 1398ضمن الكتاب ا٤بذكور ُب سنة 
" إين ٓب أر رسالة ابن العودي وإ٭با نقلت عنها بواسطة : " ضياع ىذه الرسالة، فإين قد سألت الشيخ اآلصفي عن ىذا فقال ُب ا١بواب

در القيمة وُب ا٣بتام، من الضروري أن نذكر بأن ىذه االشتباىات، ال تقلل من قيمة ىذه الكتب ا٤بصا". أعيان الشيعة " أو " الروضات 
كفى ا٤برء نبال * ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها : وقدٲبا قيل. شيئا، وأن وقوع ىكذا أخطاء ُب كتب التواريخ والَباجم أمر طبيعي ٛباما

 أن تعد معايبو 

 (ىامش)
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منية ا٤بريد ُب أدب " وأقول أبطال العلم بشأن الكتاب " منية ا٤بريد " فية لكتاب القيمة الثقا -أ " منية ا٤بريد " الفصل الثاين حول كتاب 
كتاب قيم ُب بيان قيمة العلم وتكاليف التالمذة واالساتذة، وا٤بفٍب وا٤بستفٍب، وآداب ا٤بناظرة والكتابة، وآداب التعليم " ا٤بفيد وا٤بستفيد 

وقد كان منذ بدء تأليفو إٔب اآلن . ا٤بسائل القيمة ٩با ىو مورد ابتالء ا٤بتعلمْب وا٤بعلمْب والتعلم للعلوم االسالمية ومراتب العلوم، وعشرات
وال يصل . ٧بط أنظار العلماء والطالب االذكياء، والزال ٧بل عنايتهم ومراجعتهم ال بعنوان كتاب دون للقراءة مرة واحدة ٍب الوضع جانبا

وُب ىذه ا٤بقدمة سنقرر مواضيع هبذا الصدد كي . العميقة والدقيقة والتأمل ُب شراشره االنسان إٔب خصائص ىذا الكتاب إٔب با٤بطالعة
إن ا٤بيزة ا٤بهمة ٥بذا الكتاب ىي أن مؤلفة من القمم العالية ُب العلم وا٤بعرفة، : ٰبصل قارئ الكتاب قبل قراءتو على معرفة مقتضية بشأنو

ُب كثّب من العلوم االسالمية، قد رأى كثّبا من االستاتذة وأصبح عا٤با ٦بربا ٧بنكا، ومن فهو من العلماء ا٤بتعمقْب ا٤بتبحرين، وا٤بتضلعْب 
 ناحية أخرى فهو على جانب عظيم 
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أهنى الشهيد الثاين تأليف ىذا الكتاب ُب يوم : من التقوى، وزاىد يؤمن با٤بعاد وٱبشى ربو، ٩بن يعمل ويثبت على قولو قبل أن يقول
، أي ُب حدود إحدى عشرة سنة قبل شهادتو، وىذا بعد أن رأى كثّبا من ا٢بوزات 954من شهر ربيع االول عام  ا٣بميس العشرين

إن الشهيد الثاين باالضافة إٔب تتلمذه لدى علماء الشيعة ُب جبل عامل وغّبىا،  . العلمية يومئذ واشتغل ُب كثّب منها بالتعلم أو التعليم
وبعد ا٤بطالعة والتحقيق الواسع ُب . لعامة ُب دمشق ومصر وغّبٮبا وتعرف على كثّب من طرقهم وأساليبهمكان قد تتلمذ لدى كرباء علماء ا

وفرق بْب من ال يلمس . ٥بداية العلماء والطالب" منية ا٤بريد " ٨بتلف الكتب، وبعد النضج والتجارب الكثّبة وا٤بمارسات الطويلة كتب 
حسن جدا، فهو مشحون " ا٤بنية " م وكان وكان ُب صميمها وإن أسلوب تنظيم وٙبرير الواقع بيده ومن جرب ٨بتلف حوادث االيا

ر باآليات والروايات وأقوال العلماء واالبيات ا٤بناسبة لكل باب، وقد ذكر فيها اآلداب والقواعد لطلب العلم بصورة طبيعية ٙبكي عن النظ
كفضيلة العلم و٧باسنو و٧باسن العآب وا٤بتعلم ُب ا٤بقدمة، وما يتعلق با٤بعلم   فقد دون الكليات،: الدقيق والفكر ا٤بنظم وا٤بنطقي للمؤلف

ا٤بتعلم ُب باب مستقل، وما يرتبط بآداب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب وأدب الكاتب وآداب ا٤بناظرة ُب فصول وأبواب مستقلة أيضا وبكيفية منتظمة، 
َبتيب ينتقش ُب ذىن القارئ أسرع، وكذلك ٯبد ا٤براجع ما ٰبتاج إليو فيو وجاء بالفقرات ُب ذيل ىذه االبواب مرقمة باالعداد، وىذا ال

ىو من أحسن كتب االمامية ُب كيفية البلوغ إٔب أقصى الغاية، : " وا٣بالصة فهو كما قال بعض أىل الفضل. بدون إتالف للوقت وا١بهد
تعليمو وتعلمو، وشرائط الفتوى وا٤بفٍب وآداهبما وشرائط ا٤بستفٍب، والَبقي إٔب ا٤بقامات العالية االنسانية، وبيان فضل العلم وأىلو وآداب 

إن ". وغّب ذلك ٩با يتعلق بالعلم والعمل وهتذيب االخالق االنسانية، والوصول إٔب الدرجات ا٤بلكية واللحوق بالنفوس الكاملة القدسية 
 اذج عناية كبار العلماء هبذا الكتاب تدل على أٮبيتو وعظمتو، وإليكم اآلن ٭ب

 (ىامش)
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حامل راية هنضة مقاومة مؤامرة التبغ الربيطانية ُب ( قده)كتب ا٤بّبزا الشّبازي الكبّب : من أقوال كبار العلماء ُب موضوع ىذا الكتاب الكرًن
ما أحرى بأىل العلم أن يواظبوا على مطالعة : " ْب، يقول ما ترٝبتوأي قبل مائة وسبع سن  ه 1341تقريظو للطبعة االؤب للكتاب ُب سنة 

منية : " بشأن الكتاب يقول( قده)وكتب العآب ا٤بتتبع ا٤برحوم السيد ٧بسن االمْب ". ىذا الكتاب الشريف وأن يتأدبوا باآلداب ا٤بذكورة فيو 
ويقول ". وىو نعم ا٤بهذب الخالق الطالب ٤بن عمل بو . ئد جليلةا٤بفيد وا٤بستفيد، مشتمل على آداب فوا[ أدب : ظ] ا٤بريد ُب آداب 

منية " ألف ... وتفرد بالتأليف ُب مواضيع ٓب يطرقها غّبه، أو طرقها وٓب يستوف الكالم فيها، مثل آداب ا٤بعلم وا٤بتعلم: " بشأن مؤلفو
فهو يقول هبذا ( قده)ابن العودي التلميذ ا٣باص وا٤بالزم للشهيد وأما ". وغّب ذلك ٩با ٓب يسبق إليو ... فلم يبق بعدىا منية ٤بريد" ا٤بريد 
٦بلد مشتمل على مهمات جليلة وفوائد نبيلة، ٙبمل على غاية االنبعاث والَبغيب ُب اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل، : " الشأن

ا٢باوي " مرآة الرشاد " ُب كتابو " تنقيح ا٤بقال " صاحب  وكتب ا٤برحوم الشيخ عبد اهلل ا٤بامقاين". والتحلي بشيم االخيار والعلماء االبرار 
ُب آداب ا٤بفيد وا٤بستفيد، والعمل ( قده)الٍب ألقها الشهيد الثاين " منية ا٤بريد " ٗبراجعة ... وعليك بِب: " لوصاياه إٔب أوالده وذريتو، يقول

مقباس ا٥بداية ُب علم " وكتب ُب ". رام العلماء العاملْب ومن أىم ما ىناك إك. هبا، فإن كل عمل من غّب آدابو ٩بدوح وال مستحسن
 : بعد ذكره لبعض آداب الرواية" الدراية 

 (ىامش)
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". فإنو قد استوُب ا٤بقال واستقصى ا٢بال جزاه اهلل عنا وعن االسالم وا٤بسلمْب خّبا " منية ا٤بريد " ومن أراد شرح ذلك كلو فلّباجع " 
لم، فهذه ست وظائف الطالب ا٤بتع: " ُب شرحو االصول الكاُب بعد ذكره ٤بوارد من آداب ا٤بتعلم يقول( قده)وكتب صدر ا٤بتأ٥بْب 

وتركنا سائر اآلداب . خصصناىا بالذكر، فإن لكل من ا٤بعلم وا٤بتعلم وظائف وآدابا كثّبة، وإ٭با اختصرنا وأوردنا ما ىو أىم وأدق وشرف
 "وقبل أن ينقل كالما عن ". واخرى لزين ا٤بلة والدين ... ا٢بسية والوظائف الفعلية، تعويال على ا٤بذكور ُب كتب االخالق وغّبىا، كرسالة

ومن عجيب ما ذكر ُب ىذا الباب ما نقلو الشيخ الفاضل العامل، ناىج مسلك الورع واليقْب، قدوة اجملتهدين، : " كتب يقول" منية ا٤بريد 
ب ٩با ٯبلب االنتباه أن ىذا الكتا... ". عن بعض احملققْب[ أي ا٤بنية ا٤بريد ] زين ا٤بلة وا٢بقيقة والدين العاملي طاب ثراه ُب بعض رسائلو 

قبل . كتب هبذا الشأن الفاضل الفقيد علي أصغر حكمت. ٓب يبق غّب معروف لدى االجانب والغربيْب بل قد اطلع كثّب منها على أٮبيتو
يظلوا غافلْب عن ... لعل كثّبا من الذين افتتنوا بظواىر ا٢بضارة االروبية ا٢بديثة: " يقول ما ترٝبتو. ش  ه 1344أكثر من ستْب عاما ُب 

تبا والفنون الشرقية واالسالمية الٍب كان عظاؤنا طوال القرون ا٤بتوالية قد تتبعوىا واستقصوىا وٕبثوا عنها وقرؤوا فيها وخلقوا بشأهنا ك العلوم
وعلى خالف ىؤالء نرى ىواة العلوم وا٤بعارف ُب أصقاع بالد الغرب ينظرون إٔب بالد الشرق وكأهنا خرائب مليئة من كنوز العلوم . كثّبة

ا لفنون الدفينة، فَباىم بشوق وافر ومع ٙبمل أنواع الشدائد يكتشفون كنوز الفضائل الشرقية ُب سفراهتم أو بالتتبع ُب مكاتبهم، فينشروهنوا
فأثر كالمو ُب، فحصلت على نسخة " منية ا٤بريد " فمن ذلك ما اتفق ٕب أن ٙبدث إٕب أحد فضالء الغرب عن كتاب . مَبٝبة مشروحة

 نو وقرأتو فوجدتو كنزا مشحوىا من جواىر ا٢بكم منو وقرأتو م

 (ىامش)
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ستورا للمعلمْب وا٤بتعلمْب ُب العلوم االسالمية العالية، وال يناسب والكتاب ا٤بذكرو وإن كان د. وا٤بعارف مليئا من آلٕب اآلداب والفضائل
الذي ىو ٗبعُب إرشاد االطفال، وىو علم مستحدث جديد، مع ذلك فة ن لو مكانة مرموقة ورفيعة وال سيما " علوم الَببية " مع موضوع 

فرأت من ا٤بناسب أن أكتب . ما فيو من دروس أدبية وأخالقية وكذلك ينبغي قراءة ىذا الكتاب بالنظر إٔب. من زاوية تاريخ العلوم الَببوية
ىذه ٭باذج من مقاالت العظماء بشأن ىذا التأليف ا٤بنيف والكتاب ". التعليم والَببية " مذكرات عن ىذا الكتاب وأقدمها إٔب قراء ٦بلة 

ا٤بصادر ا٤بهمة ٤با بعده من الكتب الَببوية  والنقطة االخرى الٍب تعكس لنا عن عظمة ىذا الكتاب ىي أنو أصبح ُب عداد. الشريف
منها ُب اجمللد االول ص " احملجة البيضاء " نقل الفيض الكاشاين مقاطع كثّبة منو بعْب عباراهتا ُب : والتعليمية والروائية، وإليكم ٭باذج منها

السيد نعمة اهلل ا١بزائري ونقل احملدث الشهّب . 158 - 157، 145 - 144، 141 - 99، 37 - 35، 34 - 17، 13 - 14
نو ُب أحوال العآب وا٤بتعلم وكيفية " ، بعنوان 384 - 338/  3ج " االنوار النعمانية " مقاطع مهمة من ىذا الكتاب ُب كتابو ( قده)

ضرٰبو، بل أكثر فوائد  واعلم أن ترتيب العلوم على ٫بو ما ذكر مأخوذ من كالم شيخنا الشهيد الثاين نور اهلل: " وكتب ُب هنايتها" آداهبما 
ونقل العآب الكبّب ا٤برحوم ". ىذا النور مأخوذة من كالمو، وال عيب علينا ُب أخذ كالمو، النو البحر الذي غرف منو ا٤بتأخرون بأسرىم 

التاسع والعاشر  ُب الفصول" االثنا عشرية ُب ا٤بواعظ العددية " السيد ٧بمد بن ٧بمد بن ا٢بسن بن القاسم ا٢بسِب العاملي صاحب كتاب 
بعد  -" طرائق ا٢بقائق " وكتب ٧بمد معصوم الشّبازي ُب . وا٢بادي عشر من الباب الثاين عشر من كتابو ىذا مقاطع مهمة من الكتاب

 : ما ترٝبتو -ترٝبة الشهيد الثاين تفصيال 

 (ىامش)
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من باب التربك هبا لتكون مسك ا٣بتام " منية ا٤بريد " بعض الكلمات ا٢بكمية الٍب قا٥با جنابو ُب كتابو [ بالفارسية ] وىنا اترجم لكم " 
  -من أحد الغربيْب " منية ا٤بريد " وبعد أن ٠بع على أصغر حكمت وصف  .بالفارسية" منية ا٤بريد " ٍب ذكر ترٝبة مقاطع من ". لَبٝبتو 



بالفارسية، السنة االؤب، العدد " تعليم وتربيت " يشتاق إٔب ىذا الكتاب، ويفهرس لو ويَبجم تلخيصا لو فينشره ُب ٦بلة  -كما مر 
" ُب أواخر كتاب االعتكاف من " منية ا٤بريد " ما من كال( قده)وأيضا نقل احملقق االردبيلي . ش  ه 1344، لعام 32 - 24/ ا٣بامس 

وكذلك نقل احملدث البحراين كالما منو ُب أوائل كتاب التجارة ". اآلدابية "   وعرب عنو ب( 399 - 398/  5ج " )٦بمع الفائدة والربىان 
ٕبار " من مصادر الكتاب القيم والعظيم " د منية ا٤بري" ومن ا١بدير بالكذر أن (. 11 - 14/  18ج " )ا٢بدائق الناضرة " من كتابو 

الفصل االول ُب بيان االصول " وقد كتب ُب أوائل الكتاب ُب ( قده)للعالمة اجمللسي ٧بيي أحاديث العَبة وقمة العلم وا٤بعرفة " االنوار 
" الفضل الثاين ُب توثيق مصادر البحار " وُب  ".للشهيد الثاين رفع اهلل درجتو ... منية ا٤بريد... وكتاب: "... يقول" والكتب ا٤بأخوذ منها 

" ا١بواىر السنية " وكذلك من مصادر كتاب ". واشتهار الشهيد الثاين واحملقق أغنانا عن التعرض ٢بال كتبهما نور اهلل ضرٰبهما : " يقول
ت االحاديث ا٤بودعة فيو من كتب نقل: "... وقد كتب ُب مصادر كتابو" كتاب اآلداب "   ويعرب عنو ب( قده)للشيخ ا٢بر العاملي 

جامعا لو من كتب متعددة وأصول ٩بهدة ومصنفات معتمدة، قد نص على صحتها العلماء " ، "صحيحة معتربة، واصول معتمدة ٧بررة 
 ". االخيار واشتهرت اشتهار الشمس ُب رابعة النهار 

 (ىامش)
" ا١بواىر السنية "  - 5. 7" / ا١بواىر السنية "  - 4. 37/  1ج " ٕبار االنوار "  - 3. 19/  1ج " ٕبار االنوار "  - 2. 246/  1ج " طرائق ا٢بقائق "  - 1
 /286  .)*( 
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منية " قد نظم  -ُب النجف االشرف .  ى 1313ا٤بتوُب سنة  -ومن ا١بدير بالذكر أن ا٤برحوم الشيخ عبد الرحيم بن ٧بمد علي التسَبي 
وقد رأى . ، وىي ٨بطوطة ٓب تطبع بعد ظاىرا ى 1294فرغ من نظمها سنة " ٧باسن اآلداب " شعر، ٠باىا بيتا من ال 1254ُب " ا٤بريد 

يبدأ هبذه ". أدرج كلها ا٤برحوم السيد ٧بمد صادق ٕبر العلوم ُب اجملموع الرائق : " نسخة منها ٖبط ناظمها، وقال" الذريعة " صاحب 
* لربو الرٞبن الرحيم مستنصرا، ٪بل ٧بمد علي * النفس ُب الطغيان يقول بسم اهلل للتعظيم  ومن شقاء* أعوذ باهلل من الشيطان : االبيات

وىو كتاب شيخنا الشهيد " * منية ا٤بريد " للطالبْب من اوٕب االلباب حوت لباب * ٧باسن اآلداب " عبد الرحيم، رق طو وعلي ٠بيتها 
بعد ٮبا تسعون حيث اجتمعا وقد * غاية السرعة والعجالو ُب مائْب بعد ألف وقعا ُب * وىيهنا قد ٛبت الرسالو : وتنتهي هباتْب البيتْب

وقد كتب كتابا آخر ُب نفس ىذه . وىذا أيضا يبْب اىتمام ا٤بؤلف هبذا الكتاب". بغية ا٤بريد " و٠باىا " منية ا٤بريد " ٣بص الشهيد 
والظاىر أن حوادث االيام قد ( 173و،  92ص " )منية ا٤بريد " ُب أوائل يذكره " منار القاصدين ُب أسرار معآب الدين " ا٤بباحث بعنوان 

وأتلفتهما، وحسب تتبعي الناقص ُب كتب الَباجم والفهارس ال توجد اليوم حٌب " بغية ا٤بريد " وكذلك " منار القاصدين " أتت على 
بعض ا٢بوادث " ا٤بعآب " يذكر الشيخ علي حفيد صاحب نسخة واحدة من ىذين الكتابْب ُب أي من ا٤بكاتب ا٤بفهرسة العامة وا٣باصة، و 

جزى اهلل عنا سوء ا١بزاء من حرمنا من الكتب الٍب كانت عندنا، اجتمعت ُب زمن : " ا٤بؤ٤بة ا٤بؤدية بكثّب من كتب الشهيد وأسرتو، ويقول
قريب : ، وقد وقع عليها الفتور غّبه مرة، منهاالشيخ زين الدين والشيخ حسن رٞبهما اهلل، واصيف إليها كتب الشيخ ٧بيي الدين رٞبو اهلل

 ألف كتاب احَبقت، وأنا إذ 

 (ىامش)
أعيان "  212/  24ج " الذريعة " ، 189/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 3. 125 - 124/  24ج " الذريعة "  - 2. 125 - 124/  24ج " الذريعة "  - 1

 )*(.  156/  7ج " الشيعة 
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و٤با سافرت إٔب العراق كان الباقي لنا ُب ا١ببل ودمشق وغّبٮبا ما يقرب من ألف  . سنْب أو ٜبان، حرقها أىل البغي ذاك ابن ٫بو سبع
منو ما أخذه الناس ومنو ما تلف من النقل والوضع ٙبت االرض، والباقي ٫بو مائة كتاب وصلت إٕب بعد السعي [ كذا ] كتاب وأكثرىا 

ما فارقت من الكتب كان فيما بقي بعد الفتور االول ما يزيد عن مائة كتاب ٖبط جدي الشيخ زين  ومن العجب أنو ٤با فارقت. التام



وبا١بملة فبذىاب ىذه الكتب ذىب كثّب من فوائده وفوائد جدي . الدين رٞبو اهلل وما كان ٖبطو فيما تلف واحَبق ال يعلم مقداره
وٗبال حظة ما تلونا عليك وما كان يقولو أحد كبار العلماء بأن على الطالب ". نها وحرمنا االطالع عليها واالنتفاع م. ووالدي رٞبهم اهلل

وٗبالحظة ما ٲبكن أن يكون ٥با من دور ُب تربية وتزكية الطالب وإرشادىم، فمن ا٤بناسب ! عشر مرات على االقل " منية ا٤بريد " أن يقرؤا 
ينية، وأن يدرس الكتاب ٥بم كسائر الكتب الدراسية االلزامية، ويبدو ٕب أن  أن يقرر الكتاب ضمن الكتب الدراسية للحوزات العلوم الد

تقرير عن الطبعات ا٤بختلفة لكتاب  -ب . كثّبا من ا٤بشاكل الَببوية واالخالقية ُب ا٢بوزات العلمية ستحل بالعمل ٗبضامْب ىذا الكتاب
والنجف االشرف مرات عديدة، وقد راجعنا ٝبيعها ُب ىذه الطبعة وقابلنا حٌب اليوم ُب ا٥بند وإيران " منية ا٤بريد " طبع " منية ا٤بريد " 

يها نسختنا ىذه ٔبميعها مع عدم الفائدة الكثّبة ُب بعضها، واآلن نبْب لكم ىنا تاريخ تلك الطبعات، والتعريف هبا، ورموزنا االختصارية إل
بالقطع الرقعي وٖبط ٝبيل، هبمة ا٤برحوم الشيخ علي .  ى 1341ند سنة طبع االول مرة ُب ا٤بطبع ا٢بسِب ُب ٗببئي ا٥ب - 1: ُب ىذه الطبعة

وىو يفضل سائر طبعات الكتاب من حيث صحة ا٤بًب وحسن ا٣بط، باستثناء طبعة حجة االسالم الشيخ . صفحة 196ُب ( ره)احملالٌب 
 ".   ى" ا٤بصطفوي اآلٌب ذكره، والزمر إليها 

 (ىامش)
 )*(.  244 - 243/  2ج " الدر ا٤بنثور "  - 1
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ُب إيران، هبمة ا٤برحوم .  ى 1347ُب سنة " روض ا١بنان " صفحة، مع الكتاب اآلخر للشهيد  81وطبع بالقطع الكبّب الرحلي ُب  - 2
رىا تصحيحات قياسية كثّبة، أكث -( ره)وىو الشيخ ٧بمد رضا الطهراين  -وقد صحح ا٤بصحح ٥بذه الطبعة . الشيخ ٧بمد رضا الطهراين

وطبع بالقطع ا١بيي بتصحيح وٮبة حجة االسالم الشيخ حسن ا٤بصطفوي دامت تأييداتو، ُب طهران ُب  - 3". ض " أخطاء، والرمز إليها 
 - 4". ط " والرمز إليها ُب ىذه الطبعة . وٛبتاز ىذه الطبعة على سائر الطبعات من حيث صحة ا٤بًب. صفحة 256ُب   ه 1366سنة 

وأخطاء ىذه الطبعة كثّبة، .  ى 1374صحفة ُب مطبعة الغري بالنجف االشرف، ُب سنة  184ي طبعة حروفية ُب وطبع بالقطع الرقع
طبع بالقطع  - 5". ن " وأعادت مكتبة الصحفي ُب قم ىذه الطبعة باالوفست، بالقطع ا١بييب، والرمز ٥بذه النسخة ُب طبعتنا ىذه 

ٗبدينة قم ا٤بقدسة " ٦بمع الذخائر االسالمية " ع السيد أٞبد ا٢بسيِب االشكوري، وطبعو صفحة، أعده للطب 213الوزيري طبعة حروفية ُب 
ويا ليتو ٓب ينتشر ىذا التأليف القيم للشهيد الثاين هبذه . وىذه الطبعة أدون الطبعات وأردأىا من حيث عدم صحة ا٤بًب.  ى 1442سنة 

وال ٦بال لنا ىنا أن نعد بعض االغالط العجيبة ا٤بوحشة ٥بذا ! ذا بعدة مرات الوضعية الرديئة مع أنو كان قد طبع قبل ىذا أحسن من ى
نشر بتحقيق الشيخ أٞبد حبيب قصّب العاملي طبعة حروفية، بالقطع  - 6". ح " وعلى كل حال فرمز ىذه النسخة حرف ا٢باء . الطبعة

وُب ىذه الطبعة أيضا عرضت .  ى 1445 بقم ا٤بشرفة، سنة صفحة، من مؤسسة النشر االسالمي التابعة ١بماعة ا٤بدرسْب 264الوزيري ُب 
ٓب نعتمد على  -لعلل كثّبة  -وإن كانت ىي ٛبتاز على الطبعات السابقة من حيث ذكر مصادر كثّب من االحاديث لكنا . أخطاء كثّبة

ورمزنا ٥بذه . كم عن ىذا االمر فيما يأٌبما استخرج فيها من مصادر الرويات، بل ذكرنا مصادرىا ٗبراجعة واستخراج مباشر، وسنتحدث إلي
 ىذه طبعات الكتاب إٔب اآلن، وىي وإن كانت ٚبلف من حيث صحة ا٤بًب ". ع " النسخة حرف العْب 

 (ىامش)
ُب طهران،   ه 1343إنو طبع ُب سنة : " يقول" منية ا٤بريد " ُب ٕبث تعداد طبعات  931" / فهرست كتاهباى چاپى عريب " كتب خان پابامشار ُب كتابو   - 1

 )*(. وبالرغم من الفحص الكثّب أظفر على ىذه الطبعة ُب ا٤بكتبات، وأظن أن ماقالو مشار سهو " صفحة أيضا  81بالقطع ا٤بتوسط ُب 
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ي، قد ترجم ترٝبات الكتاب بالفارسية حسب اطالع -  ج. وإتقانو، ولكنها تشَبك كلها ُب كثّبة االخطاء، وسنذكر فيما يأٌب ٭باذج منها
ترٝبة  - 1: الكتاب حٌب اليوم ثالث مرات إٔب الفارسية بأقالم ثالثة من الفضالء ا٤بعاصرين، وإليكم التعريف هبا حسب الَبتيب الزمِب

كتبة وطبعتها ا٤ب.  ى 1369أٛبها قبل أربعْب عاما تقريبا أي ُب سنة " ترٝبة منية ا٤بريد " الشيخ ٧بمد باقر الساعدي ا٣براساين بعنوان 



ترٝبة  - 2.  ى 1441صفحة، وجددت ىذه الطبعة ُب طهران عام  373بالقطع الرقعي ُب  1372العلمية االسالمية ُب طهران سنة 
أٛبها قبل ٟبس وثالثْب سنة تقريبا أي ُب سنة " سراج ا٤ببتدئْب " السيد ٧بمود الدىسرخي االصفهاين ا٤بقيم ٗبدينة قم ا٤بقدسة باسم 

. وأخّبا جددت ىذه الطبعة مكتبة بصّبٌب بقم ا٤بقدسة. صفحة بالقطع الرقعي 232ُب   ه 1376بإصفهان ُب سنة وطبعت .  ى 1374
دفَب فرىنگ " وطبعت حٌب اليوم أربع وعشرة مرة من قبل   ه 1444ترٝبة الدكتور السيد ٧بمد باقر ا٢بجٍب، فرغ منها ُب سنة  - 3

ونذكر بأنو توجد ُب ىذه الَبٝبات الثالث أخطاء كثّبة، أكثرىا ُب االوليْب، مع . طهران ُب( مكتب نشر الثقافة االسالمية" )إسالمي 
وال ٦بال ُب ىذه ا٤بقدمة لذكر ٭باذج من أخطائها، نوكل ! عبارات ضعيفة، وحذف بعض ا٤بواضع الصعبة من دون إشارة إٔب ا٢بذف فيهما 

وذكر " تاريخ الَبتبية االسالمية " من مصادر كتابو " منية ا٤بريد " ٞبد شليب وكذلك عد الدكتور أ. ىذه ا٤بهمة إٔب مقال مستقل ُب ذلك
وٓب أعثر أيضا هبذه الطبعة، وٓب أر من أشار إليها،  - 428، 427" / تاريخ الَبتبية االسالمية " انظر  -. م 1946أنو طبعة القاىرة، سنة 

زين الدين "   ُب كتابو ا٤بوسوم ب" منية ا٤بريد " تور عبد االمّب مشس الدين كتاب واعلم أنو قد أدرج الدك. بالرغم من التتبع والفحص الكثّب
،  ى 443الذي طبعة دار الكتاب اللبناين ومكتبة ا٤بدرسة االول مرة ُب بّبوت، سنة " بن أٞبد ُب منية ا٤بريد ُب آداب ا٤بفيد وا٤بستفيد 

 )*(.  32، و 29العدد " نور علم " طبع ىذا ا٤بقال ُب ٦بلة  - 1. وتطرقت إٔب ىذه الطبعة أغالط كثّبة وأخطاء فاحشة
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نسخ الكتاب ا٤بخطوطة النسخ ا٤بخطوطة للكتاب كثّبة ُب ا٤بكتبات كما جاء ُب فهارسها، " منية ا٤بريد " امتيازات ىذه الطبعة من  -د 
، للمكتبة ا٤بركزية 1417النسخة االؤب من اجملموعة ا٤برقمة  - 1: نعد ىنا بعضها ونعرف بالنسخ ا٤بمتازة الٍب أفدنا منها ُب ٙبقيق الكتاب

نسخة مكتبة ا٤برحوم اآلخوند ا٤بؤب ٧بمد حسْب  - 2. ١بامعة طهران، والٍب ىي من الكتب ا٤بهداة إليها من ا٤برحوم السيد ٧بمد ا٤بشكاة
النسخة  - 4. ٤بكتبة ٦بلس الشورى االسالمي 1683 النسخة ا٤برقمة - 3. ُب النجف االشرف  ه 1336القمشهي الكبّب ا٤بتوَب سنة 

٤بكتبة ٦بلس الشورى االسالمي، كتبت  4342النسخة االؤب من اجملموعة ا٤برقمة  - 5. ٤بكتبة ٦بلس شورى االسالمي 1684ا٤برقمة 
 - 8. االمام الرضا عليو السالم ٤بكتبة 3494النسخة ا٤برقمة  - 7(. قده)نسخة مكتبة ا٤برحوم السيد أٞبد الز٪باين  - 6.  ى 1226سنو 

٤بكتبة ا٤بدرسة الفيضية  1862النسخة ا٤برقمة  - 9. ليس فيها تاريخ الكتابة. ٤بكتبة االمام الرضا عليو السالم 6254النسخة ا٤برقمة 
 1447ا٤بقدسة، كتبت سنو ٤بكتبة ا٤بدرسة الفيضية ٗبدينة قم  1928النسخة ا٤برقمة  - 14. ليس فيها تاريخ الكتابة. ٗبدينة قم ا٤بقدسة

٤بكتبة  2953النسخة ا٤برقمة  - 12.  ى ٤1486بكتبة ا٤بسجد االعظم ٗبدينة قم ا٤بقدسة، كتبت سنة  584النسخة ا٤برقمة  - 11.  ى
م ٗبدينة ٤بكتبة ا٤بسجد االعظ 2257النسخة الثانية من اجملموعة ا٤برقمة  - 13.  ى 1252ا٤بسجد االعظم ٗبدينة قم ا٤بقدسة، كتبت سنة 

 قم 
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 ٤1487بكتبة آية اهلل النجفي ا٤برعشي العامة كتبت سنة  444النسخة الثانية من اجملموعة ا٤برقمة  - 14.  ى 1227ا٤بقدسة كتبت سنة 
ة ا٤برقمة النسخ - 16.  ى ٤1264بكتبة آية اهلل النجفي ا٤برعشي العامة كتبت سنة  1673النسخة االؤب من اجملموعة ا٤برقمة  - 15.  ى

٤بكتبة آية اهلل  2631النسخة الثانية من اجملموعة ا٤برقمة  - 17.  ى ٤1482بكتبة آية اهلل النجفي ا٤برعشي العامة كتبت سنة  2244
٤بكتبة آية اهلل النجفي ا٤برعشي  3733النسخة ا٣بامسة من اجملموعة ا٤برقمة  - 18. النجفي ا٤برعشي العامة وليس فيها تاريخ الكتابة

٤بكتبة آية اهلل النجفي ا٤برعشي العامة كتبت سنة  5144النسخة االؤب من اجملموعة ا٤برقمة  - 19. لعامة وليس فيها تاريخ الكتابةا
نسخة مكتبة ا٤برحوم  - 21.  ى ٤11بكتبة آية اهلل النجفي ا٤برعشي العامة كتبت ُب القرن  5568النسخة ا٤برقمة  - 24.  ى 1264

 1459النخسة االؤب من اجملموعة ا٤برقمة  - 22. وال علم لنا بكيفية ىذه النسخة ووضعها ا٢باضر" ا٤بستدرك " ب احملدث النوري صاح
.  ى ٤11بكتبة الوزيري ُب مدينة يزد، كتبت ُب القرن  1656النسخة ا٤برقمة  - 23.  ى 1459كتب سنة . ٤بكتبة الوزيري ُب مدينة يزد

 2369النسخة ا٤برقمة  - 25.  ى ٤1235بكتبة الوزيري ُب مدينة يزد، كتبت سنة  2345ا٤برقمة النسخة االؤب من اجملموعة  - 24
٤بكتبة آية اهلل الگلپايگاين ُب مدينة قم ا٤بقدسة، وليس  383النسخة ا٤برقمة  - 26.  ى ٤1149بكتبة الوزيري ُب مدينة يزد، كتبت سنة 

 .  ى ٤1446بكتبة مدرسة سپهساالر ُب طهران، كتبت سنة  7461موعة ا٤برقمة النسخة االؤب من اجمل - 27. فيها تاريخ الكتابة
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النسخة الثالثة من  - 29،  ى ٤12بكتبة مدرسة سپهساالر ُب طهران، كتبت ُب القرن  7542النسخة الؤب من اجملموعة ا٤برقمة  - 28
 895أ، من فئة ا٤برقمة /  122النسخة ا٤برقمة  - 34.  ى 1292ة ٤بكتبة مدرسة سپهساالر ُب طهران، كتبت سن 8138اجملموعة ا٤برقمة 

النسخ " )= نسخة ىاي خطي " كما جاء ُب فهرسها ُب نشره )  ه ٤988بكتبة جامعة لوس أ٪بلس ُب الواليت ا٤بتحدة، كتبت سنة 
، ٤بكتبة ا٢بسينية الشوشَبية الواقعة 136النسخة الؤب من اجملموعة ا٤برقمة  - 31(. 372العدد ا٢بادي عشر والثاين عشر، ص ( ا٣بطية

٤بكتبة كلية اال٥بيات وا٤بعارف االسالمية ُب مشهد الرضا عليو  827النسخة ا٤برقمة  - 32. ُب النجف االشرف، ليس فيها تاريخ الكتابة
٤بعارف االسالمية ُب مشهد ، ٤بكتبة كلية اال٥بيات وا1422النسخة االؤب من اجملموعة ا٤برقمة  - 33.  ى 1229السالم، كتبت سنة 

٤بكتبة كلية اال٥بيات وا٤بعارف االسالمية ُب  1485النسخة االؤب من اجملموعة ا٤برقمة  - 34.  ى 1496الرضا عليو السالم كتبت سنة 
.  ى 1288ت سنة ٤بكتبة االمام الرضا عليو السالم، كتب 8425النسخة ا٤برقمة  - 35. مشهد الرضا عليو السالم ليس فيها تاريخ الكتابة

٤بكتبة  5685النسخة الثانية من اجملموعة ا٤برقمة  - 37.  ى 11كتبت ُب القرن . ٤بكتبة ملك ُب طهران 1464النسخة ا٤برقمة  - 36
، ٤بكتبة جامع گوىرشاد ُب مشهد ا٤بقدسة،  941النسخة ا٤برقمة  - 38. ظاىرا  ه 1434آية اهلل النجفي ا٤برعشي العامة، كتبت سنة 

النسخة  - 44.  ى 12، ٤بكتبة جامع گوىرشاد ُب مشهد ا٤بقدسة، كتبت ُب القرن 1128النسخة ا٤برقمة  - 39.  ى 1469سنة  كتبت
، 9133النسخة ا٤برقمة  - 41.  ى 1473، ٤بكتبة جامع گوىر شاد ُب مشهد ا٤بقدسة، كتبت سنة 1157الثاين من اجملموعة ا٤برقمة 

 .  ى 1144، كتبت سنة ٤بكتبة االمام الرضا عليو السالم
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، ٤بكتبة االمام الرضا 13218النسخة ا٤برقمة  - 43.  ى 1238، ٤بكتبة االمام الرضا عليو السالم، كتبت سنة 12944النسخة ا٤برقمة 
٤بقدسة، كتبت سنة ٤بكتبة ا٤بدرسة الفيضية ٗبدينة قم ا 841النسخة االؤب من اجملموعة ا٤برقمة  - 44.  ى 1457عليو السالم، كتبت سنة 

 - 46.  ى ٤1255بكتبة ا٤بدرسة الفيضية ٗبدينة قم ا٤بقدسة، كتبت سنة  1661النسخة االؤب من اجملموعة ا٤برقمة  - 45.  ى 1293
وقد كانت بأيدينا عشر من ىذه النسخ نفيد منها ُب .  ى 12، ٤11بكتبة ا٤بدرسة ا٢بجتية بقم، كتبت ُب القرن  481النسخة ا٤برقمة 

النسخة االؤب والثانية من ىذه النسخ أحسن النسخ وأكثرىا اعتبارا، فقد كتبهما تلميذ الشهيد قليال . تحقيق سنقوم بتعريفها فيما يليال
وقد كتب ا٤برحوم الشيخ آقا بزرگ الطهراين بشأن النسخة الثانية، أي . بعد تأليفو الكتاب، وقد ٠بعاه عن الشهيد وعليهما خطو وإهناؤه

سلمان بن ٧بمد العاملي : " ذيل ترٝبة بن ٧بمد ا١ببعي، العاملي من تالمذة الشهيد، كتب يقول( قده)تبة ا٤برحوم القمشهي نسخة مك
منية " على ظهر ( 1443، الرقم 194/  1ج " الذريعة " راجع )من تالمذة الشهيد الثاين، رأيت ٖبط الشهيد إجازتو لصاحب الَبٝبة 

ق، رأيتو ُب كتب موالنا اآلخوند ٧بمد حسْب بن ٧بمد قاسم القمشهي ا٤بتوَب ُب   ه 954ذي القعدة،  2س تارٱبها يوم ا٣بمي" ا٤بريد 
" مسكن الفؤاد " ٍب " كشف الريبة " ٍب " ا٤بنية " ٍب " نتائج االفكار " أو٥با : ، ضمن ٦بموعة ٟبس رسائل كلها الشهيد1336النجف 

ا٢بمد هلل حق ٞبده، ٠بع علي ىذا الكتاب كاتبو ا٤بؤب : ٝبة، وصورة خط الشهيد ىذهكلها ٖبط صاحب الَب " مسألة ُب الطالق " ٍب 
يوم ا٣بميس ثاين : ُب ٦بالس آخرىا -أحسن اهلل تعأب توفيقو وسهل إٔب كل خّب طريقو  -االجل الفاضل خالصة االخيار الشيخ سلمان 

وكتب مؤلفو العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب زين الدين بن علي بن أٞبد . نبويةشهر ذي القعدة ا٢برام عام أربع وٟبسْب وتسعمائة من ا٥بجرة ال
 ". حامدا هلل تعأب مصليا مسلما 

 (ىامش)
 )*(.  249/  23ج " الذريعة " ، وراجع 97" / إحياء الداثر "  - 1
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وكانت ىذه النسخة موجودة فيها  -( 1)جف االشرف وقد انتقلت مكتبة ا٤برحوم والقمشهي إٔب مكتبة ا٢بسينية الشوشَبية الواقعة ُب الن
و٥بذا فقد اخَبنا من بْب سائر النسخ . وعلى ىذا فال تصل إليها أيدينا اليوم -( 2)كما ذكر ُب فهرسها   144ضمن اجملموعة ا٤برقمة 



الٍب ال تصل إليها  31، 34، 21سخ وال ميزة ٥با، ما عدا الن 5، و 46 - 8وسائر النسخ من الرقم . ا٤بوجودة أحسن النسخ وأفدنا منها
أضف إليها ٟبس نسخ اخرى إليك  13 - 9ومع ذلك فقد أفدنا من النسخ . أيدينا اليوم أيضا حٌب نراجعها ونرى قيمتها واعتبارىا

ة ا٤بركزية ١بامعة ، للمكتب1417النسخة االؤب من اجملموعة ا٤برقمة  - 1النسخ الٍب اعتمدنا عليها حسب قيمتها واعتبارىا : وصفها ٝبيعا
الٍب ىي ٝبلة الكتب ا٤بهداة إليها من قبل ا٤برحوم السيد ٧بمد ا٤بشكاة، ىذه النسخة ٖبط حسْب بن مسلم بن حسْب بن ٧بمد . طهران

ٛبام أي بعد شهرين وثالثة أيام بعد إ 954شهر ٝبادى االؤب لسنة  23أهناىا ُب يوم ا٣بميس . الشهّب بابن شعّب العاملي تلميذ الشهيد
حسْب بن : فقّب عفو اهلل وكرمو ا٤بعَبف با٣بطأ وا٣بلل ُب القول والعلم: وفرغ من نسخها ٩بلوكو حقا: " الشهيد ٥با، وقد كتب ُب آخرىا

مسلم بن حسْب بن ٧بمد الشهّب بابن شعّب العاملي، عاملو اهلل بلطفو ا٣بفى، ضخى يوم ا٣بميس ثالث عشر ٝبادى االؤب سنة أربع 
كتاب : " وقد كتب الشهيد على الورقة االؤب ٖبطو... ". سعمائة جعلو اهلل تعأب ٩بن ٲبتثل ٗبا كتب ويقوم بوظيفتو ما وجبوٟبسْب وت

فو ا٣بفي، منية ا٤بريد ُب أدب ا٤بفيد وا٤بستفيد، ٥بذا العبد الفقّب إٔب اهلل تعأب زين الدين بن علي بن أٞبد الشامي العاملي، عاملو اهلل بلط
ألف،  25ب،  12ب،  7: مثل االوراق" بلغ ٠باعا وفقو اهلل تعأب : " وُب ىوامش متعددة من النسخة ٖبط الشهيد". و بفضلو وعفا عن

 : ألف، جاء ٖبط الشهيد 58وُب ىامش الورقة . ألف 43ألف،  37ألف،  32

 (ىامش)
فهرست كتاٖبانو إىدائي مشكاة بو  " راجع  - 3. 836لثاين عشر، ص العدد ا٢بادي عشر وا" نسخو ىاي خطي " نشرة  - 2. 444/  6ج " الذريعة "  - 1

 )*(.  683 - 682/  3ج " كتاٖبانو دانشگاه هتران 
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٠باعا معتربا وتصحيحا وتدبرا، ُب ٦بالس  -أحسن اهلل تعأب توفيقو وتسديده، وأجزل من كل مثوبة وخّب نصيبو وتأييده ومزيده  -أهناه " 
: وكتب مؤلفو العبد الفقّب إٔب عفو اهلل تعأب وكرمو ومغفرتو. ثاين شهر ذي القعدة ا٢برام عام أربع وٟبسْب وتسعمائة آخرىا يوم ا٣بميس

 - 279، و 271 - 245من الصفحة : وُب ىذه النسخة سقطات كما يلي". زين الدين بن علي بن أٞبد، حامدا مصليا مسلما 
نسخة مكتبة  - 2". ة "   لنا النسخة االم وىي االساس ُب ٙبقيقنا، نرمز إليها ب وىذه ىي. من ىذه الطبعة 377 - 343، و 344

وىي نسخة كاملة، فهي بعد نسخة . الٍب أعارنا إياىا ٪بلة االستاذ السيد موسى الشبّبي الز٪باين( قده)ا٤برحوم آية اهلل السيد أٞبد الز٪باين 
عاما تقريبا من شهادة ا٤بؤلف، وقد قابلها السيد  12لشيخ خليفة بن عطاء اهلل بعد من أكثر النسخ اعتبارا، كتبها الفضل الخيو ا" ة " 

أبو القاسم بن فتح اهلل ا٢بسيِب حْب خروجو من النجف االشرف إٔب ا١بزائر بنسخة قوبلت بنسخة االصل ُب شهر ٝبادى االؤب سنة 
٤بكتبة ٦بلس الشورى االسالمي، ٖبط عالء الدين ٧بمد  1683النسخة ا٤برقمة "  - 3". ز " ورمز ىذه النسخة النفيسة .  ى 977

وىي ٖبط واضح ٝبيل، وىي .  ى 974ا٢بسِب ا٢بسيِب ا٢بمزوي ًب كتابتها بعد ٟبس سنْب من شهادة ا٤بؤلف أي ُب شهر شعبان سنة 
كتبة ٦بلس الشورى االسالمي، ٤ب 1684النسخة ا٤برقمة  - 4". م " وجعلنا رمزىا  -ما عدا عدة أسطر من وسطها  -أيضا نسخة كاملة 

  ه 1427، من شهر رمضان 23ٖبط ٧بمد بن مظفر بن إبراىيم ا٤بدعو بالتقي الصوُب القزويِب االهبرودي، وقد أًب كتابتها ُب ليلة ا١بمعة 
حٌب  183من الصفحة  18وىي ناقصة قد سقط منها أكثر من نصفها من السطر . وىو ُب اعتكاف ُب ا١بامع الكبّب ٗبدينة ٠بنان

ولكن كاتبها كان من العلماء فكتب عليها حواشي كثّبة، ويستفاد من حاشية على الورقة . من ىذه الطبعة 375من الصفحة  3السطر 
أن الكاتب كان ٦بازا من ا٤برحوم : ألف، حيث يروي ا٤بؤلف أحاديث عن التفسّب ا٤بنسوب إٔب االمام ا٢بسن العسكري عليو السالم 14

ليس من ... ىذا التفسّب ا٤بنسوب إٔب سيدنا أيب ٧بمد ا٢بسن العسكري سالم اهلل عليو: " عليو الرٞبة، فقد كتب فيها يقول الشيخ البهائي
روينا التفسّب ا٤بذكور عن شيخنا االعظم سلطان . تصنيفو عليو السالم بل إ٭با ٠بع منو احملدثان ٧بمد بن زياد و٧بمد بن سنان وألفاه

 والدين ا٤بفسرين هباء ا٤بلة 
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٧بمد العاملي، أدام اهلل ظلة البهي، إجازة عن والده االما العارف حسْب بن عبد الصمد العاملي قدس اهلل روحو عن االمام ا٤بصنف رٞبو 
ن اهلل بإسناده عن الصدوق أيب جعفر ٧بمد بن بابويو القمي، عن ٧بمد بن القاسم االسَبآبادي، عن يوسف بن ٧بمد بن زياد، وعلي ب



الرقم )، قسم كتب االخالق 48النسخة ا٤برقمة  - 5". س " ورمز ىذه النسخة . " ٧بمد بن سنان، عن أبويهما عن االمام عليو السالم
إٔب آخر  347من الصفحة  4من السطر : ٗبكتبة االمام الرضا عليو السالم، وحيث قد سقطت منها عدة أوراق من آخرىا( 3494العام 

وقفها على ". ق " وعلى أي حال فهي ٖبط حسن قليل ا٣بطأ، ورمزىا . ه، لذلك ال يدرى مٌب كتبت ومن الكاتبالكتاب من طبعتنا ىذ
وما عدا ىذه النسخ، فقد أفدنا أيضا .  ى 1349مكتبة االمام الرضا عليو السالم أحد أحفاد السيد نعمة اهلل ا١بزائري عليو الرٞبة ُب سنة 

ة الفيضية ا٤بسجد االعظم ٗبدينة قم ا٤بقدسة، وال سيما ُب ا٤بوارد الساقطة من النسخة االساس، من ٟبس نسخ ٨بطوطة ٤بكتبة ا٤بدرس
وقد قابلنا عملنا . للتأييد والتأكيد، ولكنها ال ميزة ٥با، ولذلك فقد أمسكنا عن التعريف ٗبوارد اختالف ىقو النسخ مع ا٣بمس السابقة

إن اسلوب علمنا ُب التحقيق ىو أن نشخص بالسعي وا١بد الوافر . كثّب منها كثّب فائدة  وإن كان ٓب يَبتب على. ٔبميع النسخ ا٤بطبوعة
الضبط الصحيح فندرجو فقط، واتقينا أن نذكر اختالف النسخ ا٤بغلوطة غّب ا٤بفيدة الٍب ال تفيد سوى تشتيت ذىن القارئ وزيادة حجم 

ثر بكثّب، حيث ٯبب عليو أن ٯبد الضبط الصحيح ٔبد ٦بهد فينقذ الكتاب، وإن كان ثقل ىذا العمل على عاتق احملقق وا٤بصحح أك
بذلك القارئ من ا٢بّبة وتشتت الذىن، ولوال رعاية ىذه ا١بهات لكان باالمكان أن ٪بعل نسخة أساسا للعمل ونذكر اختالف النسخ ُب 

 صحيح وال مطلوب كما ال ٱبفى على أىل ا٥بامش، وال نتحمل عشر ما ٙبملناه اآلن من تعب وعناء، ولكنا نرى أن ىذا االسلوب غّب
 . وعلى كل حال فإن ذكر ٝبيع اختالفات النسخ يزيد ُب حجم الكتاب بدون أن يَبتب عليو أقل ٜبرة مفيدة، بل مفاسده عديدة. الكمال
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الوافرة قد أفاد من مصادر وكتب كثّبة،  تعيْب مصادر ا٤بؤلف للكتاب إن ا٤بؤلف ُب تأليفو ٥بذا الكتاب القيم إضافة إٔب مشاىداتو و٘بربياتو
للصدوق " ا٣بصال "  - 3للصدوق قدس سره، " االمإب "  - 2للكليِب قدس سره، " الكاُب "  - 1: صرح ىو من بينها هبذه الكتب

شر ا٤بؤلف ما وٓب ي. ا٤بنسوب لالمام ا٢بسن العسكري عليو السالم" التفسّب "  - 5للصدوق قدس سره، " التوحيد "  - 4قدس سره، 
ولكننا بالتتبع واالستقصاء . إٔب أي مصدر آخر 248ُب ص " معجم االدباء " و  148ُب ص " شرح مسلم " عدا ىذه الكتب و 

للنووي، ُب ا٤بقدمة " شرح ا٤بهذب "  - 1: الوساع وجدنا بعض ا٤بصادر االخرى الٍب قد أفاد منها ا٤بولف مباشرة مها ما تنقطع بو وىي
للغزإب، ُب الباب االول والثالث من " إحياء علوم الدين "  - 2". منية ا٤بريد " ل والثاين ا٤بطلب الثاين من خاٛبة كتب والباب االو 
( مفاتيح الغيب" )= تفسّب الرازي "  - 4البن ٝباعة الكناين، ُب الباب االول والرابع منو، " تذكرة السامع وا٤بتكلم "  - 3الكتاب، 

لزكريا بن ٧بمد بن " فتح الباقي بشرح ألفية العراقي "  - ٤5بقدمة والقسم الثاين من النوع الثالث من الباب االول منو، للفخر الرازي، ُب ا
وقد عينا ُب ىوامش الكتاب موارد االفادة . ىذه كتب أفاد منها ا٤بؤلف مباشرة وبال واسطة. أٞبد االنصاري الشافعي، ُب الباب الرابع منو

. مع ذكر ٦بلدا ا٤بأخذ وصفحتو" الحظ تذكرة السامع وا٤بتكلم " أو " الحظ شرح ا٤بهذب " فمثال نقول " الحظ " رة منها مباشرة بعبا
لكن من ا١بدير أن نذكر بأن ابن ٝباعة . ولذلك ال نرى ضرورة للتعريف هبا ىنا" مصادر التحقيق " وعرفنا هبذه الكتب ومؤلفيها ُب بعث 

أو قد استفاد كالٮبا من كتاب ثالث على  -للنووي " شرح ا٤بهذب " بدوره قد استفاد كثّبا من " ا٤بتكلم تذكرة السامع و " الكناين ُب 
 ُب " شرح ا٤بهذب " وقد كرر النووي بعض ا٤بواضع من  -احتمال بعيد جدا 
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أدب ا٤بفٍب " فاد النووي كثّب من كتاب وقد است". شرح ا٤بهذب " وأرجع فيو إٔب كتابو " التبيان ُب آداب ٞبلة القران " كتاب اآلخر 
" والنووي صرح هبذه النكتة حيث قال ُب " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفي " و " شرح ا٤بهذب " البن الصالح، كما يظهر ٤بن راجع " وا٤بستفٍب 

ة لعموم ا٢باجة إليو، وقد اعلم أه ىذا الباب مهم جدا فأحببت تقدٲب: " ُب أول باب الفتوى وا٤بفٍب وا٤بستفٍب( 67/ ج " )شرح ا٤بهذب 
ٍب ا٣بطيب أبو بكر ا٢بافظ البغدادي، ٍب الشيخ " ا٢باوي " صنفت ُب ىذا ٝباعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب 

كل ما أبو عمرو بن الصالح، وكل منهم ذكر نفائس ٓب يذكرىا اآلخران، وقد طالعت كتب الثالثة و٣بصت منها ٝبلة ٨بتصرة مستوعبة ل
شرح " وكذلك استفاد النووي ُب اجمللد االول من ". ذكروه من ا٤بهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كالم االصحاب، وباهلل التوفيق 

إن ىذا االمر أي تعيْب مصادر ا٤بؤلف وإن استغرق منا فرصا كثّبة، ولكنو أمر . من بعض كتب الغزإب كما يظهر ٤بن راجع إليو" ا٤بهذب 
ٚبرج االخبار واآلثار واالشعار قد استخرجنا ُب الكتاب مصادر . لو عن ٜبرة، بل ىي كثّبة جدا كما ال ٱبفي على أىل التحقيقال ٱب



 االخبار وأقوال العلماء والعظماء وىي كثّبة من بْب ا٤بصادر ا٤بتقدمة على الشهيد كما تالحظون ذلك، بل عينا مهما أمكن القائل الكثّب
ومن الضروري بشأن مصادر الكتاب . وكذلك مصادر االشعار وناظميها، إال ما شد وندر" قيل " نقلها ا٤بؤلف بتعبّب  من الكمات الٍب

أن نذكر بأنا اخَبنا كل ذلك ٩با تقدم على الشهيد، كما أن الالزم أن يكون االمر كذلك، وإن كنا ذكرنا إٔب جانب ا٤بصادر االولية ما 
٤بزيد الفائدة، وإال فنحن نعلم أنو ليس لنا أن نرد الروايات من  " كنز العمال " أو " ٕبار االنوار " و مثل وجدناه ُب الكتب ا٤بتأخرة عن

وأن ىذا االمر السهل واليسّب ! الذي ىو متأخر عن االول بل ىو ناقل عنو " ٕبار االنوار " إٔب كتاب مثل " منية ا٤بريد " كتاب مثل 
 ، بل ىو ذكر ليس ُب ا٢بقيقة استخراجا للمصادر
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ٓب " البحار " ُب بعض الكتب الٍب ىي تعد من مصادر  -ومع ذلك نرى من ا٤بؤسف ! لكتاب آخر جاءت فيو تلك االخبار مثال أيضا 
ّبا فمثال نرى كث! كالدور الباطل   -كما ىو واضح   -نقال عن نفس الكتاب وىذا " البحار " يعينوا ا٤بصدر االصلي لالخبار بل ردوىا إٔب 

" أهنم بدل أن يتحملوا جهد الفحص والتتبع الواسع وا٤بضِب والظفر با٤بصادر االصلية، قد ردوا أخباره إٔب " عوإب اآلٕب " ُب ىامش 
، 143، 48، 29، 27، 16، 9: منها ُب ا١بزء الثاين ص" ! عوإب اآلٕب " نقال عن " إثبات ا٥بداة " أو " ا٤بستدرك " أو " البحار 

نعم قد ٫بتاج إٔب تعيْب موضع . 86، 85، 79، 77، 74، 69، 68، 64، 61، 64، 58، وُب ا١بزء الرابع ص 349، 242، 163
ىي الٍب اعتمدىا مثل العالمة  -أو النسخة ا٤بشاهبة ٥با  -وأضرابو مزيدا للفائدة، أو من أجل تأييد النسخة بأهنا " البحار " رواية ُب 

أما أنا فقد أفرغت كل جهدي وطاقٍب كي أقف علي ا٤بصادر االصلية، وٕبمد اهلل فقد ظفرت ! ؟ اجمللسي قدس سره، وأين ىذا من ذاك 
وقد كان بعض ا٤بتقدمْب من احملققْب أبدوا اليأس من ا٢بصول على ا٤بصدر . ٔبميعها وذكرهتا ما عدا بعض ا٤بوارد ا٤بعدودة اآلٌب ذكرىا

ثِب يأسا أيضا، بل استمر سعيي وفحصي حٌب وصلت ٕبمد اهلل فيها إٔب النتائج االصلي لبعض الروايات، فلم يكن إظهارىم لليأس يور 
شرح " و " احملجة البضاء " ا٤برجوة، فمثال، كتب االستاذ احملقق وا٤بتتبع ا١بليل الشيخ علي أكرب الغفاري دام تأييده، ُب حوشيو لكتايب 

كفى " حديث  - 1: منها ُب" ما عثرت عليو إال ُب منية ا٤بريد : " لرواياتبشأن بعض ا( قده)للمرحوم ا٤بؤب صاّب ا٤بازندراين " الكاُب 
. من الكتاب 114وىو ُب ص . " بالعلم شرفا أن يدعيو من ال ٰبسنو ويفرح بو إذ انسب إليو، وكفى با١بهل ذما أن يربأ منو من ىو فيو

من  114وىو ُب ص . " لى ا٤برور على الصراط وا٤بال ٲبنعوالعلم يقوي الرجل ع: السابع... العلم أفضل من ا٤بال بسعبة" حديث  - 2
 ... ". من أحب أن ينظر إٔب عتقاء اهلل من النار فلينظر إٔب ا٤بتعلمْب" حديث  - 3. الكتاب

 (ىامش)
 )*(.  2، ا٥بامش 18/  1 ج" احملجة البيضاء "  - 3. 3، ا٥بامش 26/  1ج " احملجة البيضاء "  - 2. 4، ا٥بامش 25/  1ج " احملجة البيضاء "  - 1
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إن باب من العلم يتعلمو الرجل خّب لو من أن لو كان أبو قبيس ذىبا فانأفقو ُب سبيل اهلل " حديث  - 4. من الكتاب 144وىو ُب ص 
بل " منية ا٤بريد "  وتشاىدون أننا قد وجدنا ٕبمد اهلل تعأب ٝبيع ىذه الروايات ُب ا٤بصادر ا٤بتقدمة على. من الكتاب 144وىو ُب ص " 

حٌب " ا٤بنية " بل قد راعينا أن ال نكتفي بأن نرى ا٢بديث ُب الكتب ا٤بتقدمة على . قد وجدنا لبعضها أكثر من مصدر وذكرنا مصادرىا
و ا٢بل ميتتو ىو الطهور مائ: " فمثال ورد ىذا ا٢بديث. ٪بده ُب ا٤بصادر االصلية للحديث الغّبه حٌب ولو كان من الكتب الفقهية ا٤بعتربة

للعالمة، وكان " والتذكرة " للمحقق ا٢بلي " ا٤بعترب " للشيخ و " ا٣بالف " ُب كتب  -من طبعتنا ىذه  295ا٤بنقولة ُب ص  -" 
ا٤بتقدمة  -باالمكان أن نذكر ىذه الكتب كصادر للحديث، لكِب ذىبت ال تفقد عن ا٤بصدر االصلي للحديث فوجدتو ُب كتب العامة 

وىي " سنن ابن ماجة " و " سنن الدارمي " و " سنن أيب داود " و " مسند أٞبد "   ك -" التذكرة " و " ا٤بعترب " و "  ا٣بالف" على 
وإذا شاىدًب االرجاعات إٔب مصادر العام أكثر من مصادر ا٣باصة فهذا ليس إال الن ا٤بؤلف نقل . ا٤بصادر لتلك الكتب الفقهية أيضا

ذلك، كما نقل كبار العلماء ا٤بتقدمية أحاديث من ىذا القبيل ُب جوامعهم ا٢بديثية لنفس ا٤بالحظة، وٓب عنهم حيث ٓب ٯبد ٧بذورا ُب 
يكن ذلك من عدم اطالعهم على ا٤بصادر االصلية للحديث بل مع كامل اطالعهم تعمدوا ذلك، فنرى العالمة اجمللس قدس سره ُب 

ىذه االخبار أكثرىا عامية، أوردناىا تبعا للشيخ : أقول: " كتب الشهيد كتب يقول  بعد نقلو لروايات من بعض" ٕبار االنوار " موسوعتو 



يشكل التخصيص هبذه الرواية العامية وإن قيل إن ضعفها منجرب : أقول: " وُب موضع آخر كتب يقول". ا٤بتقدم ذكره قدس اهلل لطيفو 
حيث أورده ُب كتبهم، ٤بساىلتهم ُب . ا للشيخ والسيد وغّبٮباوكذا كثّب من الصلوات الٍب أوردناىا من طرق العامة تبع. بالشهرة

 ويشكل العلم هبا فيما كان ٨بالفا . ا٤بستحبات

 (ىامش)
 )*(.  215/  89ج " ٕبار االنوار "  - 2. ا٥بامش 11/  2ج " شرح الكاُب " ، 3، ا٥بامش 18/  1ج " احملجة البيضاء "  - 1
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وعلى ىذا فلم يكن ىؤالء ليجدوا ٧بذورا ُب نقل ىكذا أحاديث من مصادر . " كم با٤بنع أيضا مشكالللهيئات ا٤بنقولة، وإن كان ا٢ب
مصادر اآلثار وأقوال العظماء واالشعار إال ما شذ وندر، وذلك بتحمل مشقة كثّبة،  -ما عدا الروايات  -واستخرجنا وذكرنا . العامة

نقل الشهيد ُب ا٤بقدمة :  الكتاب، وللنموذج نذكر موردا واحدا ال ٱبلو عن فائدةوىكذا ا٫بل كثّب من مواضع االشكال والسقط ُب مًب
ٍب يذكر سبعة أصناف وٓب يذكر الصنف اآلخر ُب " من جلس مع ٜبانية أصناف من الناس زاده اهلل ٜبانية أشياء " عن بعضهم  123ص 

من اللهو وا٤بزاح، ومع الفساق ازداد : "... ] لصنف، أي عبارةأي نسخة من ا٤بخطوط وا٤بطبوع، وبعد أن وجدنا ا٤بصدر تبْب أن ذلك ا
من اللهو ] ومع الصبيان ازداد : "... والعبارة الصحيحة ىكذا( قده)قد سقطت من ٝبيع النسخ ولعلو من سقط قلم ا٤بؤلف [... " 

مصدره من ٝبيع الكتاب إ٭با ىو أقل من عشرة  إن الذي ٓب ٪بد: وال يفوتنا ىنا أن نقول... ". من ا١برأة[ وا٤بزاح، ومع الفساق ازداد 
وقد ذكرنا هبا ُب  258، 245، 242، 226، 224، 191، 179، 174، 148: موارد من خرب وشعر وقل مأثور ُب الصفحات

مؤسسة " طبع أما ُب . أن يعلمنا هبا ليتم ىذا العمل ويكمل" منية ا٤بريد " و٥بذا نرجو ٩بن يطلع على مصادرىا ٩با تقدم على . ا٥بوامش
ٓب تذكر مصادر االقوال ا٤بأثورة للعظماء، وكذلك االشعار بل  -" ع " أعِب  -" النشر االسالمي التابعة ١بماعة ا٤بدرسْب بقم ا٤بشرفة 

وكثّب من الروايات، وفيما ذكر فيو من مصادر الروايت من االخطاء ما جعلنا ال نعتمد على شئ منها، فلم نذكر أي مصدر إال بعد 
. وشواىد ما قلناه كثّبة إذا أردنا إيرادىا طال ا٤بقال، ومن كان لو إشكال على ما قلناه فأنا حاضر الثبات ما قلتو. اجعة ٦بددة مباشرةمر 

، وأعربنا ] [ومن ٩بيزات ىذه الطبعة أيضا ذكر العناوين للفصول واالقسام الٍب ٓب يكن ٥با عنوان ُب ا٤بًب، جعلناىا بْب معقوفتْب ىكذا 
 يات والكلمات اآل

 (ىامش)
 )*(.  384/  89ج " ٕبار االنوار "  - 1
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والطبعة " الكاُب " من شروح  -عدا عن كتب اللغة  -ا٤بشكلة من االحاديث واآلثار وغّبٮبا، واستفدنا ُب إعراب روايات ا٣باصة 
وبعض كتبهم " القدير " وفيض " البخاري بشرح الكرماين الصحيح " وُب إعراب روايات العامة من " اصول الكاُب " ا٤بشكولة ا٤بعربة من 

تدوين فهارس ٨بتلفة ُب آخر الكتاب، شرح وتوضيح ما اهبم من الكتاب ووضع ما ٰبتاجو من : ومن ا٤بميزات أيضا. ا٤بعربة ا٤بشكولة
إشارة إٔب كثرة  -  ى. ئر االمورعالمات الَبقيم ا٢بديثة حسب ا٤بعمول بْب أىل الفن، ووحدة سياق االرجاعات ورسم ا٣بط وكذا سا

أخطاء الطبعات السابقة للكتاب لقد مر أننا ٪بد أخطاء كثّبة عرضت للطبعات السابقة للكتاب، لعلها تصل ُب كل طبعة إٔب أكثر من 
ة أكثر من وقد ترى ُب صفحة واحد" ع " ونسخة " ح " أربعمائة غلطة صغّبة أو كبّبة، وال أقل من ىذا العدد من الغلط ُب نسخة 

وحيث ال فائدة ُب ذكر ٭باذج كثّبة منها ىنا بل ىي تسبب ُب تطويل ىذه ا٤بقدمة أكثر من ا٤بناسب، . ٟبسة أخطاء غّب ٧بتملة الصحة
 - 1: فنحن نشّب ىنا إٔب ثالث ٭باذج من الصحفحتْب االؤب والثانية اللتْب ٮبا كبيت القصيدة للكتاب، وجديرتان بعناية أكثر وأكرب

ُب ٝبيع النسخة ا٤بطبوعة على ا١بلد وصفحة عنوان الكتاب  92ُب ص " و٠بيتها منية ا٤بريد ُب أدب ا٤بفيد وا٤بستفيد " عبادة  حرفت
فقد  " أدب ا٤بفيد "   وىي أضع النسخ وأكثرىا اعتبارا ب" ة " مع أنو إضافة إٔب ضبط العبارة ُب نسخة ... " آداب ا٤بفيد"... وا٤بقدمة، إٔب 
د ٖبط يده اسم الكتاب كذلك على الورقة االؤب من تلك النسخة كما مر، والصحيح ىو ىذا قطعا، كما ىو ُب اسم نظّبه كتب الشهي



وصلى ... ا٢بمدهلل الذي علم بالقلم": " منية ا٤بريد " جاء ُب أول  - 2". تذكرة السامع وا٤بتكلم ُب أدب العآب وا٤بتعلم " ا٤بتقدم عليو 
وقد توىم بعضهم أن ُب العبارة سقطا " ه ونبيو ٧بمد أفضل من علم وعلم، وعلى الو وأصحابو وا٤بتأدبْب بآدابو وسلم اهلل على حبيبو وعبد

مع أن سياق العبارة يشهد بالغلط ُب ىذه االضافة " ! وعلى آلو وأصحابو ا٤بتأدبْب بآدابو صلى اهلل عليو وسلم "... وخطأ فبد٥با إٔب 
 . ٝبيع النسخ ا٤بخطوطة الٍب راجعناىا واستفدنا منهاالتحريفية، وكذلك تشهد بو 

 [76 ] 

.. وىو الذي خلق: " ىكذا 93ُب ص .. " اهلل الذي خلق: " من سورة الطالق 12ُب أكثر النسخ ا٤بطبوعة جاءت اآلية الشريفة  - 3
شكر وثناء ساعدين ُب ٙبقيق الكتاب  -و . ثرىذه ٭باذج ثالثة من الصفحتْب االؤب والثانية للكتاب، وٮبا جديرتان بعناية أكرب وأك". 

وتصحيحو ونشره هبذه الصورة عدد من االساتذة الكرام واالصدقاء االعزاء، فأنا إذ أقدم ٥بم من الصميم شكري ١بميعهم ودعائي ٥بم 
السالم وا٤بسلمْب االستاذ السيد موسى أعارين احملقق الرجإب ا٤بعاصر حجة ا: بالتوفيق ا٤بطرد وا٤بتنامي، ازين ىذه الصفحة بأ٠بائهم الكرٲبة

واالستاذ ا١بليل " ز " واالستاذ احملقق حجة االسالم وا٤بسلمْب الشيخ حسن حسن زاده اآلملي نسخة " ز " الشبّبي الز٪باين نسخة 
وتفضل "   ى" وأيضا نسخة " ن " وحجة االسالم الشيخ حسن ا٤بصطفوي نسخة " ض " حجة االسالم الشيخ رضا االستاذي نسخة 

بعضهم علي ببعض االرشادات القيمة، وكذلك تفضل علي االستاذ حجة االسالم السيد ٧بمد رضا ا٢بسيِب ا١بالٕب بإرشادات 
وإصالحات قيمة جدا ومن علي االخوان الفضالء الشيخ أٞبد العابدي والشيخ ٧بمد علي ا٤بهدوي والسيد علي مّب شريفي بإعارٌب  

واالخ ا١بليل " ط " االخ الشيخ علي أكرب زماين نژاد ُب ا٤بقابلة بنسخة : خلوا علي بأية مساعدة ٩بكنةوبعض االصدقاء ٓب يب. كتبهم
". ة " ، واالخ السيد أبو السحن ا٤بطليب ُب ا٤بقابلة بنسخة "  ى" و " س " ، "م " ، "ز " الشيخ علي ا٤بختاري ُب ا٤بقابلة بنسخ 

وعلى اهلل . وٓب يبخلوا علي بكل مساعدة ٩بكنة" ة : " زية ١بامعة طهران أعاروين نسخة االموا٤بسؤولون بقسم ا٤بخطوطات للمكتبة ا٤برك
ولقد صادف اشتغإب بكتابة ىذه ا٤بقدمة ىجوم أعداء االسالم وعمال االستعمار، أعِب الصداميْب البعثيْب الكافرين، على . أجرىم ٝبيعا

قصفها بالطائرات الغادرة ا٣بائنة والصواريخ ا٤بدمرة البعيدة ا٤بدى السوفياتية، وقد مدن إيران االسالمية وال سيما مدينة قم وطهران، و 
استشهدت بسبب ذلك ا٤بآت من أبناء االسالم االبرياء، فنحن هندي ثواب ىذا العمل إٔب أرواح شهداء نا الطاىرة، ونسأل اهلل تعأب أن 

 ينصر 
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الصداميْب الكفار، ويدًن على رؤوسنا ظالل سيدنا، قائد الثورة االسالمية ُب إيران، آية  جيوش االسالم ُب جبهات ا٢برب على البعثيْب
وا٢بمد هلل رب العا٤بْب وصلى اهلل عليو حبيبو ونبيو وسيدنا ٧بمد، ووصيو . اهلل العظمى االمام ا٣بميِب، حفظو اهلل تعأب من الشرور واآلفات

 رضا ا٤بختاري . ش.  ى 1367/  1/  22  ه 1448شعبان ا٤بعظم  22قم ا٤بقدسة . ٝبعْبوخليفتو موالنا أمّب ا٤بؤمنْب وأىل بيتو أ
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 ( ة)صورة الصفحة االؤب من نسخة 
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 ( ة)صورة الصفحة الثانية من نسخة 

 [84 ] 

 ويرى ُب ا٥بامش إهناء الكتاب ٖبط ا٤بؤلف قدس سره ( ة)صورة الصفحة االخّبة من نسخة 
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 ( ز)لصفحة االؤب من نسخة صورة ا
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 ( ز)صورة الصفحة االخّبة من نسخة 
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 ( م)صورة الصفحة االؤب من نسخة 

 [84 ] 

 ( م)صورة الصفحة االخّبة من نسخة 
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 ( س)صورة الصفحة االؤب من نسخة 
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 ( س)صورة الصفحة االخّبة من نسخة 
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 ( ق)ة صورة الصفحة االؤب من نسخ
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 رموز النسخ قد ذكرنا العالمات االختصارية والرموز إٔب النسخ الٍب افدنا منها وراجعنا إليها ُب تصحيح وٙبقيق ىذا الكتاب مع التعريف
ركزية ١بامعة للمكتبة ا٤ب 1417رمز إٔب النسخة االؤب م ناجملموعة ا٤برقمة (: ة) - 1:.. هبا ُب مقدمة التحقيق، ونكرر ذكرىا ىنا للتيسّب

( م) - 3. رمز إٔب نسخة مكتبة آية اهلل ا٤برحوم السيد أٞبد الز٪باين(: ز) - 2. طهران، من الكتب ا٤بهداة إليها من قبل ا٤برحوم ا٤بشكاة
٤بكتبة ٦بلس الشورى  1684رمز إٔب النسخة ا٤برقمة (: س) - 4. ٤بكتبة ٦بلس الشورى االسالمي 1683رمز إٔب النسخة ا٤برقمة 

منية )رمز إٔب (:  ى) - 6. من كتب االخالق 48رمز إٔب نسخة مكتبة االمام الرضا عليو السالم ُب مشهد، الرقم (: ق) - 5. سالمياال
طبعة ( منية ا٤بريد)رمز إٔب (: ط) - 8. طبع ايران( روض ا١بنان)  الطبعة ا٤بلحقة ب( منية ا٤بريد)رمز إٔب (: ض) - 7. طبعة ا٥بند( ا٤بريد

منية )رمز إٔب (: ح) - 14. طبعة النجف االشرف، مطبعة الغري( منية ا٤بريد)رمز إٔب (: ن) - 9. الم ا٤بصطفوي بطهرانحجة االس
 . طبعة مؤسسة النشر االسالمي بقم ا٤بقدسة( منية ا٤بريد)رمز إٔب ( ع) - 11. طبعة ٦بمع الذخائر االسالمية بقم ا٤بقدسة( ا٤بريد
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ٙبقيق رضا (  ى 911 965)فيد وا٤بستفيد تأليف الشيخ زين الدين بن علي العاملي قدس سره ا٤بعروف با٥بشيد الثاين منية ا٤بريد ُب أدب ا٤ب
 ا٤بختاري 
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بسم اهلل الرٞبن الرحيم ا٢بمد هلل الذي علم بالقلم، علم االنسان ما ٓب يعلم، وصلى اهلل على حبيبو وعبده ونبيو ٧بمد، أفضل من علم 
أما بعد، فإن كمال االنسان ىو بالعلم، الذي يضاىئ بو مالئكة السماء، ويستحق بو . ى آلو وأصحابو ا٤بتأدبْب بآدابو وسلموعلم، وعل

رفيع الدرجات ُب العقىب مع ٝبيل الثناء ُب الدنيا، ويتفضل مداده على دماء الشهداء، وتضع ا٤بالئكة أجنحتها ٙبت رجليو إذا مشى، 
لكن . وناىيك بذلك جاللة وعظما. واء وا٢بيتان ُب ا٤باء، ويفضل نومة ليلة من لياليو على عبادة العابد سبعْب سنةويستغفر لو الطّب ُب ا٥ب

ليس ٝبيع العلم يوجب الزلفى، وال ٙبصيلو كيف اتفق يثمر الرضا، بل لتحصيلو شرائط، ولَبتيبو ضوابط، وللمتلبس بو آداب ووظائف، 
أراد شيئا منو من الوقوف عليها، والرجوع ُب مطلوبو إليها، لئال يضيع سعيو وال ٱبمد جده، وكم رأينا ولطلبو أوضاع ومعارف، البد ٤بن 

بغاة ىذا العلم الشريف دأبوا ُب ٙبصيلو، وأجهدوا نفوسهم ُب طلبة ونيلو، ٍب بعضهم ٓب ٯبد لذلك الطلب ٜبرة وال حصل منو على غاية 
ة طويلة، كان ٲبكنو ٙبصيل أضعافو ُب برىة يسّبة قليلة، وبعضهم ٓب يزده العلم إال بعدا عن وبعضهم حصل شيئا منو ُب مدة مديد. معتربة

 إ٭با ٱبشى اهلل : " اهلل تعأب وقسوة مظلما، مع قول اهلل سبحانو وىو أصدق القائلْب
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خال٥بم ٗبراعاة االمو ا٤بعتربة من الشرائط وما كان سبب ذلك وغّبه من القواطع الصادة ٥بم عن بلوغ الكمال إال أ" من عباده العلماء 
 2" منار القاصدين ُب أسرار معآب الدين "   وقد وفق اهلل سبحانو ٗبنو وكرمو فيما خرج من كتابنا ا٤بوسوم ب. واآلداب، وغّبىا من االحوال

الة إفراد نبذة من شرائط العلم وادابو، وما لتفصيل ٝبلة شريفة من ىذه االحكام، مغنية ٤بن وقف عليو من االنام، وقد رأينا ُب ىذه الرس
يتبع ذلك من وظائفو، نافعة إن شاء اهلل تعأب ٤بن تدبرىا، موصلة لو إال بغيتو إذا راعاىا ونقشها على صحائف خاطره وكررىا، مستنبطة 

منية ا٤بريد ُب أدب " لراسخْب، و٠بيتها من كالم اهلل تعأب وكالم رسولو واالئمة عليهم السالم، وكان أساطْب ا٢بكمة والدين والعلماء ا
وأنا أسأل اهلل تعأب من فضلو العميم، وجوده القدًن أن ينفع هبا نفسي وخاصٍب وأحبائي، ومن يوفق ٥با من ا٤بسلمْب، ". ا٤بفيد وا٤بستفيد 

 : قدمة وأبواب وخاٛبةوىي مرتبة على م. وأن ٯبزل عليها أجرى وثوايب ويثبت ٕب هبا قدم صدق يوم الدين، إنو جواد كرًن

 (ىامش)
الظاىر أن ىذا الكتاب قد فقد وذىب فيما ذىب من كتب الشهيد الثاين رٞبو اهلل، وٓب نقف على نسخة لو حٌب اليوم ُب فهارس  - 2. 28(: 35)سورة فاطر  - 1

 . ] * [ ا٤بخطوطات
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سنة واالثر ودليل العقل، وفضل حامليو ومتعلميو واىتمام اهلل فتشتمل على ٝبلة من التنبيو على فضلو من الكتاب وال
 سبحانو بشأهنم وٛبييزىم عم سواىم 

إعلم أن اهلل سبحانو جعل العلم ىو السبب الكلي ٣بلق ىذا العآب العلوي والسفلي طرا، وكفى بذلك جاللة وفخرا، 
اهلل الذي خلق سبع ٠بوات ومن االرض مثلهن يتنزل : الكتاب تذكرة وتبصرة الوٕب االلبابقال اهلل تعأب ُب ٧بكم 

وكفى هبذا اآلية دليل على شرف . 1االمر بينهن لتعلموا أن اهلل على كل شئ قدير وأن اهلل قد أحاط بكل شئ علما 
حانو العلم أعلى شرف، وأول منة العلم، ال سيما علم التوحيد الذي ىو أساس كل علم، ومدار كل معرفة، وجعل سب

 امًب هبا 

 (ىامش)
 ] * [.  12(: 65)سورة الطالق  - 1
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على ابن آدم بعد خلقو وإبرازه من ظلمة العدم إٔب ضياء الوجود فقال سبحانو ُب أول سورة أنز٥با على نبيو ٧بمد صلى 

علم * الذي علم بالقلم * اقرأ وربك االكرم  *خلق االنسان من علق * اقرأ باسم ربك الذي خلق : اهلل عليو وآلو
الذي ال يأتيو الباطل من بْب يديو، والمن خلقو تنزيل  -فتأمل كيف افتتح كتابو الكرًن اجمليد . 1االنسان ما ٓب يعلم 

أعلى بنعمة االٯباد، ٍب أردىا بنعمة العلم، فلو كان ٍب منة أو توجد نعمة بعد نعمة االٯباد ىي  -. 2من حكيم ٞبيد 
من العلم ٤با خصو اهلل تعأب بذلك، وصدر بو نور ا٥بداية، وطريق الداللة على الصراط ا٤بستقيم اآلخذ ٕبجزة الرباعة، 

الٍب قد اشتمل  -وُب وجو التناسب بْب اآلي ا٤بذكورة ُب صدر ىذه السورة  3وقد قيل . ودقائق ا٤بعاين وحقائق البالغة
إنو تعأب : - بعضها تعليمو ما ٓب يعلم، ليحصل النظم البديع ُب ترتيب آياتو بعضها على خلق االنسان من علق، وُب

ذكر أول حال االنسان، وىو كونو علقو، مع أهنا أخس االشياء، وآخر حالو، ُب تلك الدرجة الٍب ىي غاية ا٣بساسة، 
لو كان العلم أشرف ا٤براتب،  فصرت ُب آخر حالك ُب ىذه الدرجة الٍب ىي الغاية ُب الشرف والنفاسة، وىذا إ٭با يتم

الذي علم * وربك االكرم : أنو تعأب قال: ووجو آخر. إذ لو كان غّب أشرف لكان ذكر ذلك الشئ ُب ىذا ا٤بقام أؤب
 . علم االنسان ما ٓب يعلم* بالقلم 

 (ىامش)
أي وجو آخر ُب بيان  - 4. 16/  32، ج 186/  2 ج" تفسّب الرازي " الحظ  - 3. 4 - 2(: 41)سورة فصلت  - 2. 5 - 1(: 96)سورة العلق  - 1

 ] * [.  5 - 3(: 96)سورة العلق  - 5. 186/  2ج " تفسّب الرازي " داللة اآلي ا٤بذكورة ُب صدر سورة العلق على فضل العلم، ال حظ 
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لى أن اهلل سبحانو ، وىذا يدل ع"أن ترتب ا٢بكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة : " وقد تقرر ُب أصول الفقو
اختص بوصف االكرمية، النو علم االنسان العلم، فلو كان شئ أفضل من العلم وأنفس لكان اقَبانو باالكرمية ا٤بؤادة 

وصر . سبحانو ترتب قبول ا٢بق واالخذ بو على التذكر، والتذكر على ا٣بشية 2وبِب اهلل . 1بأفعل التفضيل أؤب 
و٠بى اهلل سبحانو العلم با٢بكمة، . إ٭با ٱبشى اهلل من عباده العلماء: و 3من ٱبشى  سيذكر: ا٣بشية ُب العلماء، فقال
وحاصل ما فسره ُب ا٢بكمة مواعظ القرآن والعلم . ومن يؤت ا٢بكمة فقد أوٌب خّب كثّبا: وعظم أمر ا٢بكمة فقال

فقد آتينا آل إبراىيم الكتاب "  7" وآتيناه ا٢بكم صبيا "  6" ومن يؤت ا٢بكمة : " والفهم والنبوة ُب قولو تعأب
 : ورجح العا٤بْب على كل من سواىم، فقال سبحانو 9. والكل يرجع إٔب العلم،" وا٢بكمة 

 (ىامش)
 من إ٭با ٱبشى اهلل: قولو سبحانو: الثالث"... ُب بيان فضيلة العلم من اآليات  186/  2ج " تفسّب الرازي " جاء ُب  - 2. 186/  2ج " تفسّب الرازي "  - 1

داللتها على أهنم أىل ا١بنة، وذلك الن العلماء من أىل ا٣بشية، ومن كان من أىل : عباده العلماء، وىذه اآلية فيها وجوه من الدالئل على فضل العلم، أحدىا
عباده العلماء، وبيان أن أىل ا٣بشية من أىل ا١بنة  إ٭با ٱبشى اهلل من: ا٣بشية كان من أىل ا١بنة فالعلماء من أىل ا١بنة، فبيان أن العلماء من أىل ا٣بشية قولو تعأب

وتدل اآليتان ... " و٤بن خاف مقام ربو جنتان: ذلك ٤بن خشى ربو، ويدل عليو أيضا قولو تعأب: -إٔب قولو تعأب  -جنات عدن ٘بري من ٙبت االهنار : قولو تعأب
(: 87)سورة االعلى  - 3. على ترتب قبوال ٢بق واالخذ بو على التذكر -" من ٱبشى سيذكر * فذكر إن نفعت الذكرى : " -( 78)من سورة االعلى  14و  9

 - 9. 54(: 4)سورة النساء  - 8. 12(: 19)سورة مرًن  - 7. 269(: 2)سورة البقرة  - 6. 269(: 2)سورة البقرة  - 5. 28(: 35)سورة فاطر  - 4. 14
 ] * [. ، وحيث إن ا٤بؤلف رٞبو اهلل ٣بص كالم 179/  2ج " رازي تفسّب ال" ىذا الكالم ُب بيان فضل العلم مأخوذ من 
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بْب ا٣ببيث : ُب كتابو العزيز بْب عشرة 2وفرق  1. ىل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إ٭با يتذكر أولوا االلباب

ا١بنة والنار، والظل وا٢برور وبْب االعمى والبصّب، والظلمة والنور، و  - 3قل ال يستوي ا٣ببيث والطيب : -والطيب 
 : وقرن سبحانو أؤب العلم بنفسو ومالئكتو، فقال. وإذا تأملت تفسّب ذلك وجدت مرجعو ٝبيعا إٔب العلم. 4

 (ىامش)
ٍب إنو تعأب عظم أمر ا٢بكمة  إن اهلل تعأب ٠بى العلم با٢بكمة: "... ولذا تعسر فهم وجو داللة ىذه اآليات على فضل العلم فإنا نأٌب بنص كالمو وىو ىذا -الرازي 

: مواعظ القرآن: أحدىا: تفسّب ا٢بكمة ُب القرآن على أربعة أوجو: وذلك يدل على عظيم شأن العلم، بيان أنو تعأب ٠بى العلم با٢بكمة ما يروى عن مقاتل، أنو قال
يعِب مواعظ القرآن، ومثلها ُب آل " وأنزل اهلل عليك الكتاب وا٢بكمة : " اءيعِب مواعظ القرآن، وُب النس" وما أنزل عليكم من الكتاب وا٢بكمة " قال ُب البقرة 
فقد آتينا آل إبراىيم الكتاب : " ا٢بكمة ٗبعُب النبوة، ُب النساء: وثالثها" أولئك الذين آتيناىم الكتاب وا٢بكم والنبوة : " ا٢بكمة ٗبعُب الفهم االنعام: عمران، وثانيها

" ادع إٔب سبيل ربك با٢بكمة : " القرآن، ُب النحل: ورابعها" وآتاه اهلل ا٤بلك وا٢بكمة : " يعِب النبوة، وُب البقرة" وآتيناه ا٢بكمة : " ُب صيعِب النبوة، و " وا٢بكمة 
ُب ٝبيع النسخ ا٤بخطوطة  - 2 .9(: 39)سورة الزمر  - 1". وٝبيع ىذه الوجوه عند التحقيق ترجع إٔب العلم " ومن يؤث ا٢بكمة فقد أوٌب خّبا كثّبا : " وُب البقرة

، وىو دليل على ما 178/  2ج " تفسّب الرازي " والظاىر أن ما أثبتناه ىو الصحيح وذلك الن ىذا الكالم مأخوذ من " فرق " بدل " قرن : " وكذلك الكطبوعة
: ُب كتابو[ بْب عشرة نفر : كذا، ظ] وقد فرق بْب سبع نفر " لمون قل ىل يستوي الذين يعلمون والذين ال يع: " قولو تعأب: الثاين: "... قلناه واليك نص عبارتو

وفرق بْب النور " قل ىل يستوي االعمى والبصّب : يعِب ا٢بالل وا٢برام، وفرق بْب االعمى والبصّب فقال" ال يستوي ا٣ببيث والطيب : " فرق بْب ا٣ببيث والطيب فقال
". وفرق بْب ا١بنة والنار، وبْب الظل وا٢برور، وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذا من الفرق بْب العآب وا١باىل  "أم ىل تستوي الظلمات النور : " والظلمة، فقال

" كما ُب " بْب عشرة " بدل " بْب سبعة : " واعلم أن ُب بعض النسخ. 26 - 25/  1ج " در التاج " ، و 182و  52/  1ج " مفتاح دار السعادة " وانظر ايضا 
من  22 - 19إشارة إٔب اآليات  - 4. 144(: 5)سورة ا٤بائدة  - 3. أيضا وىو ال يوافق مع كالم ا٤بصنف عند تعداىم، كما ترى" دره التاج " و " ي تفسّب الراز 

(: " 59)من سورة ا٢بشر  24 واآلية" وما يستوي االعمى والبصّب وال الظلمات وال النور وال الظل وال ا٢برور وما يستوي االحياء وال االموات (: " 35)سورة فاطر 
 ". ] * [ ال يستوي أصحاب النار وأصحاب ا١بنة 

 [97 ] 



: ُب إكرامهم على ذلك مع االقَبان ا٤بذكور، بقولو تعأب 2وزاد . 1شهد اهلل انو ال إلو إال ىو وا٤بالئكة وأولوا العلم 
ى باهلل شهيدا بيِب وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كف: وبقولو تعأب. 3وما يعلم تأويلو إال اهلل والراسخون ُب العلم 

، وقد ذكر اهلل سبحانو الدرجات الربعة 5يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات : وقال تعأب. 4
، ٥6بم درجات عند رهبم : إ٭با ا٤بؤمنون الذين إذ ذكر اهلل وجلت قلوهبم، إٔب قولو: للمؤمنْب من أىل بدر: أصناف

 : ، و٤بن عمل الصا٢بات7وفضل اهلل اجملاىدين : وللمجاىدين

 (ىامش)
شهد اهلل أنو ال إلو إال : ٍب انظر إٔب ىذه ا٤برتبة فإنو تعأب ذكر العآب ُب موضعْب من كتابو ُب ا٤برتبة الثانية، قال: " قال الرازي - 2. 18(: 3)سورة آل عمران  - 1

وما : ٍب إنو سبحانو وتعأب زاذ ُب االكرام، فجعلهم ُب ا٤برتبة االؤب ُب آيتْب، فقال تعأب. ا اهلل وأطيعوا الرسول وأوٕب االمر منكمأطيعو : وقال. ىو ا٤بالئكة وألو العلم
سورة آل عمران  - 3(. 179/  2ج " تفسّب الرازي ". )" قل كفى باهلل شهيدا بيُب وبينكم ومن عنده علم الكتاب : وقال. يعلم تأويلو إال اهلل والراسخون ُب العلم

 . ] * [ 95(: 4)سورة النساء  - 7. 4 - 2(: 8)سورة االنفال  - 6. 11(: 58)سورة اجملادلة  - 5. 43(: 13)سورة الرعد  - 4. 7(: 3)

 [98 ] 
 يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا: ومن يأتو مؤمنا قد عمل الصا٢بات فأولئك ٥بم الدرجات العلى، وللعلماء

ففضل أىد بدر على غّبىم من ا٤بؤمنْب بدرجات، وفضل العلماء على ٝبيع االصناف بدرجات، . 2العلم درجات 
: االٲبان: االؤب: وقد خص اهلل سبحانو ُب كتابو العلماء ٖبمس مناقب 3. فوجب كون العلماء أفضل الناس

: ، الثالثة5أنو ال إلو إال ىو وا٤بالئكة وأولوا العلم  شهد اهلل: التوحيد: ، الثانية4والراسخون ُب العلم يقولون آمنا بو 
إن الذين أوتوا العلم : ا٣بشوع: ، الرابعة6وٱبرون لالذقان يبكون : إن الذين أتوا العلم من قبلو إٔب قولو: البكاء وا٢بزن

 . 8إ٭با ٱبشى اهلل من عباده العلماء : ا٣بشية: اآلية، ا٣بامسة 7من قبلو 

 (ىامش)
سورة آل  - 5. 7(: 3)سورة آل عمران  - 4 179 184/  2ج " تفسّب الرازي " ال حظ  - 3. 11(: 58)سورة اجملادلة  - 2. 75(: 24)و سورة ط - 1

 . ] * [ 28(: 35)سورة فاطر  - 8. 149 - 147(: 17)سورة االسراء  - 7. 149 - 147(: 17)سورة االسراء  - 6. 18(: 3)عمران 

 [99 ] 
بل ىو آيات بينات ُب : وقل رب زدين علما وقال تعأب: ا لنبيو آمرا لو مع ما آتاه من العلم وا٢بكمةوقال تعأب ٨باطب

فهذه نبذة من فضائلو . 3وتلك االمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العا٤بون : وقال تعأب. 2صدور الذين أوتوا العلم 
 . الٍب نبو اهلل عليها ُب كتابو الكرًن

من يرد اهلل بو خّبا يفقهو ُب الدين : فمنها قول النيب صلى اهلل عليو وآلو. وأما السنة فهي ُب ذلك كثّبة تنبو عن ا٢بصر
طلب علما فأدركو  من : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 5. طلب العلم فريضة على كل مسلم: وقولو صلى اهلل عليو وآلو. 4

 كتب اهلل لو كفلْب من االجر، ومن طلب علما فلم يدركو 



 (ىامش)
، كتاب العلم، 37 - 36/  2ج " صحيح البخاري "  - 4. 43(: 29)سورة العنكبوت  - 3. 49(: 29)سورة العنكبوت  - 2. 114(: 24)سورة طو  - 1

، 2645، ا٢بديث 1، الباب (42)، كتاب العلم 28/  5ج " سنن الَبمذي "  224، ا٢بديث 17، ا٤بقدمة، الباب 84/  1ج " سنن ابن ماجة " ، 74ا٢بديث 
 - 5، كتاب العلم، 121/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 2 8/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 23 25/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 297/  2ج " سنن الدارمي " 
. 124 - 119/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 18 - 8/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 224، ا٢بديث 17الباب  ، ا٤بقدمة،81/  1، ج "سنن ابن ماجة " 

 ] * [.  1، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم، ا٢بديث 34/  1ج " الكاُب " وىو أيضا ُب 

 [144 ] 
ٔب عتقاء اهلل من النار فلينظر إٔب من أحب أن ينظر إ: قولو صلى اهلل عليو وآلو 1. كتب اهلل لو كفال من االجر

ا٤بتعلمْب، فوالذين نفسي بيده ما من متعلم ٱبتلف إٔب باب العآب إال كتب اهلل لو بكل قدم عبادة سنة، وبُب اهلل لو 
بكل قدم مدينة ُب ا١بنة، وٲبشي على االرض وىي تستغفر لو، وٲبسي ويصبح مغفورا لو، وشهدت ا٤بالئكة أهنم عتقاء 

من طلب علم، فهو كالصائم هناره القائم ليلو، وإن بابا من العلم يتعلمو : وقولو صلى اهلل عليو وآلو. 2النار اهلل من 
من جاءه ا٤بوت وىو : وقولو صلى اهلل عليو والو 3. الرجل خّب لو من أن يكون أبو قبيس ذىبا فأنفقو ُب سبيل اهلل

فضل العآب : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 4. اء درجة واحدة ُب ا١بنةيطلب العلم ليحيي بو االسالم كان بينو وبْب االنبي
سبعْب عاما، وذلك الن الشيطان يضع البدعة للناس  6درجة، بْب كل درجتْب حضر الفرس  5على العابد سبعون 

 : وقولو صلى اهلل عليو وآلو. فيبصرىا العآب فيزيلها، والعابد يقبل على عبادتو

 (ىامش)
درة " ، 184/  1ج " تفسّب الرازي "  - 2. 123/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 53/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 96/  1ج " والَبىيب  الَبغيب"  - 1

ا ٤با ُب مطابق 184/  2ج " تفسّب الرازي "  - 4. 184/  2ج " تفسّب الرازي "  - 3". باب العآب " بدل " باب عآب : " ، وفيهما53 - 52/  1ج " التاج 
: " ُب النسخ ا٤بعتمدة ٨بطوطها ومطبوعها - 5". كان بينو وبْب االنبياء " بدل " فبينو وبْب النبيْب : " ، وفيو144/  1ج " سنن الدارمي " ا٤بًب حرفا برحف، 

"  - 6. 184/  2ج " تفسّب الرازي " ما ُب ، ك"بسبعْب " أو  142/  1ج " الَبغيب والَبىيب " كما ُب   -" سبعون " ولعل الصواب " سبعون " بدل " سبعْب 
مع اختالف يسّب ُب  - 36، ا٢بديث 142/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  - 7"(. حضر " ، 241/  4ج " لسان العرب " )" ارتفاع الفرس ُب عدوه : ا٢بضر

 ] * [.  184/  2ج " تفسّب الرازي " ، -" ٥با وال يعرفها  والعابد مقبل على عبادة ربو ال يتوجو" اللفظ، وا٤بعُب واحد، وا١بملة االخّبة فيو ىكذا 

 [141 ] 
فضل العآب على العابد كفضلي على أدناكم، إن اهلل ومالئكتو وأىل السماوات واالرض حٌب النملة ُب حجرىا، وحٌب 

علم فهو ُب سبيل من خرج ُب طلب ال: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 1. ا٢بوت ُب ا٤باء ليصلوت على معلم الناس ا٣بّب
من خرج يطلب بابا من العلم لّبد بو باطال إال حق، وضاال إٔب ىدى  . وقولو صلى اهلل عليو وآلو 2. اهلل حٌب يرجع

وقولو صلى اهلل  4. الن يهدي اهلل بك رجال واحدا خّب من أن يكون لك ٞبر النعم 3. كان عملو كعبادة أربعْب عاما
وروي ذلك أنو قالو لعلي عليو السالم  5. بك رجال واحدا خّب لك من الدنيا وما فيها الن يهدي اهلل: عليو وآلو ٤بعاذ

 الذين ٰبيون سنٍب : ومن خلفاؤك ؟ قال! يا رسول اهلل : فقيل: رحم اهلل خلفائي: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 6. أيضا

 (ىامش)
،  29/  5ج " سنن الَبمذي "  - 2. ، مع اختالف يسّب ُب اللفظ ال يضر با٤بعُب2685، ا٢بديث 19، كتاب العلم، الباب 54/  5ج " سنن الَبمذي "  - 1

، 161/  14ج " كنز العمال " ، 231/  2ج " أمإب الطوسي "  - 3. 66/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 2647، ا٢بديث 2كتاب العلم، الباب 



" ، 147/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو "  - 4". كعبادة متعبد أربعْب عاما : "... فيهما ىكذا ، مع اختالف يسّب ُب اللفظ، وا١بملة االخّبة28835ا٢بديث 
، قال "ٞبر النعم : " قولو عليو السالم. 278" / االذكار " ، 32/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 9/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 65/  1ج " مفتاح دار السعادة 

"  - 5(. ، ا٥بامش19/  1ج " احملجة البيضاء " )" انفس أموال العرب، يضربون هبا ا٤بثل ُب نفاسة الشئ، وأنو ليس ىناك أعظم منو  ىي إبل ا٢بمر وىي: " النووي
/  5ج " فيض القدير : " ، حرف الالم، وشرحو122/  2ج " ا١بامع الصغّب " ، 147/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو "  - 6. 9/  1ج " إحياء علوم الدين 

 ". ] * [ ٩با طلعت عليو الشمس : "... وفيها. 598/  3ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب " ، 184/  2ج " تفسّب الرازي " ، 7219، ا٢بديث 259

 [142 ] 
إن مثل ما بعثتِب اهلل بو من ا٥بدى والعلم كثل غيث أصاب أرضا، : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 1. ويعلموهنا عباد اهلل

أمسكت ا٤باء، فنفع اهلل هبا  2ئفة طيبة، فقبلت ا٤باء فأنبتت الكال والعشب الكثّب وكان منها أجادب وكان منها طا
الناس وشربوا منها، وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إ٭با ىي قيعان ال ٛبسك ماء وال تنبت كال، فذلك مثل 

من ٓب يرفع بذلك رأسا وٓب يقبل ىدى اهلل الذي أرسلت  من فقبو ُب دين اهلل ونفعو ما بعثِب اهلل بو فعلم وعلم، ومثل
رجل آتاه اهلل ما ال فسلطو على ىلكتو : إال ُب اثنْب - 4يعِب ال غبطة  -الحسد : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 3. بو

ان لو من من دعا إٔب ىدى ك: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 5. ُب ا٢بق، ورجل آتاه اهلل ا٢بكمة، فهو يقضي هبا ويعلمها
االجر مثل أجور من تبعو، ال ينقض ذلك من أجورىم شيئا، ومن دعا إٔب ضاللة كان عليو من االٍب مثل آثام من 

 تبعو، 

 (ىامش)
قو ، التعلي371ويأٌب سائر مصادر ا٢بديث الشريف ُب الصفحة . 29249، ا٢بديث 229/  14ج " كنز العمال " ، 55/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو "  - 1
ىو ٝبع جدب على غّب قياس  : ىي االرض الٍب ال ٛبسك، ا٤باء فال يسرع فيها النضوب، وقالوا: ىي االرض الٍب ال تنبت كال، وقال ا٣بطايب: أجادب"  - 2. 3

 - 3(. 56/  2، ج "اري شرح صحيح البخ... " )" ٧باسن والقياس أنو ٝبع ٧بسن، أو ٝبع جديب وىو من ا١بدب الذي ىو القحط: كما قالوا ُب حسن الصورة
" يعِب ال غبطة " ٝبلة  - 4. ، مع اختالف ُب اللفظ17/  1، ج "جامع بيان العلم وفضلو " ، 78، كتاب العلم، ا٢بديث 56 - 55/  2ج " صحيح البخاري " 

ىنا الغبطة، وقد تسمى با٢بسد من حيث إهنما الغم  قيل عُب با٢بسد: " 183" / الذريعة إٔب مكارم الشريعة " ليست من ا٢بديث، بل توضيح لو، قال الراغب ُب 
"  - 5". وا٤براد با٢بسد الغبطة وىي أن يتمُب مثلو : " ، ُب ذيل ا٢بديث32/  1ج " شرح ا٤بهذب " وقال النووي ُب ... " الذي ينال االنسان من خّب ينالو غّبه

 1ج " إحياء علوم الدين " ، 24/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 4248ديث ، ا٢ب(22)، باب ا٢بسد (37)، كتاب الزىد 1447/  2ج " سنن ابن ماجة 
 ". ] * [ اثنْب " بدل " اثنتْب : " ، و"ا٢بكمة " بدل " حكمة : " وفيها 11 - 14/ 

 [143 ] 
قة صد: إذا مات ابن آدم انقطع عملو إال من ثالث: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 1. ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

: خّب ما ٱبلف الرجل من بعده ثالث: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 2. جارية، أو علم ينقع بو، أو ولد صاّب يدعو لو
إن ا٤بالئكة : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 3. ولد صاّب يدعو لو، وصدقة ٘بري يبلغو أجرىا، وعلم يعمل بو من بعده

وقولو صلى اهلل  5. اطلبوا العلم ولو بالصْب: و صلى اهلل عليو وآلووقول 4. لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا ٗبا يصنع
  6. من غدا ُب طلب العلم أظلت عليو ا٤بالئكة، وبورك لو ُب معشيتو، وٓب ينقص من رزقو: عليو وآلو

 (ىامش)
" ، 131 - 134/  1ج " سنن الدارمي " ، 124/  1ج " الَبغيب والَبىيب " ، 2674، ا٢بديث 15، كتاب العلم، الباب 43/  5ج " سنن الَبمذي "  - 1

ج " ا١بامع الصغّب " ، 14/  1ج " إحياء علوم الدين "  - 2. 65/  1ج " مفتاح دار السعادة " ، 6، الباب (47)، كتاب العلم 2464/  4ج " صحيح مسلم 
: " وانظر. 3/  1ج " تفسّب القرطيب " ، 114/  1ج " ىيب الَبغيب والَب " ، 854، ا٢بديث 437/  1ج " فيض القدير : " ، حرف ا٥بمزة، وشرحو35/  1



 4. 118/  1ج " الَبغيب والَبىيب " ، 241، ا٢بديث 24، ا٤بقدمة، الباب 88/  1ج " سنن ابن ماجة "  - 3. 18 - 17/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو 
 144/  1ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب " ، وانظر 39/  1ج " ان العلم وفضلو جامع بي" ، 8/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 141/  1ج " سنن الدارمي "  -
"  - 6. 1114، ا٢بديث 542/  1ج " فيض القدير : " ، حرف ا٥بمزة، وشرحو44/  1ج " ا١بامع الصغّب " ، 8/  1ج " إحياء علوم الدين "  - 5. 141 -

 ... ". ] * [ صلت عليو ا٤بالئكة: " ، وفيو28841، ا٢بديث 162/  14ج " كنز العمال " ، 54/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو 

 [144 ] 
: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 1. من سلك طريقا يلتمس بو علما سهل اهلل لو طريقا إٔب ا١بنة: وقولو صلى اهلل عليو وآلو

وقولو  3. ان من ألف عابدفقيو أشد على الشيط: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 2. نوم مع علم خّب من صالة على جهل
يهتدى هبا ُب ظلمات الرب والبحر، فإذا . إن مثل العلماء ُب االرض كمثل النجوم ُب السماء: صلى اهلل عليو وآلو

أٲباناش نشأ ُب العلم والعبادة حٌب يكرب أعطاه اهلل : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 4. انطمست أو شك أن تضل ا٥بداة
إين ٓب : يقول اهلل عزوجل للعلماء يوم القيامة: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 5. اثنْب وسبعْب صديقا تعأب يوم القيامة ثواب

 أجعل علمي وحلمي فيكم إال وأنا 

 (ىامش)
/  1ج  "ا٤بستدرك على الصحيحْب " ، 16/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 2646، ا٢بديث 2، كتاب العلم، الباب 28/  5ج " سنن الَبمذي "  - 1

، ا٢بديث 291/  6ج " فيض القدير : " ، حرف النون، وشرحو188/  2ج " ا١بامع الصغّب " ، 28711، ا٢بديث 144/  14ج " كنز العمال "  - 2. 89
" ، 64" / ستمالء أدب االمالء واال" ، 2681، ا٢بديث 19، كتاب العلم، الباب 48/  5ج " سنن الَبمذي "  - 3... ". نوم على علم خّب: " ، وفيها9294

كنز العمال " ، 24/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 32 - 31/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 222، ا٢بديث 17، ا٤بقدمة، الباب 81/  1ج " سنن ابن ماجة 
ا٢بديث  151/  14ج " كنز العمال "  121/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 141 - 144/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  - 4. 28793، ا٢بديث 155/  14ج " 

كنز " ، 98/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو "  - 5. ، مع اختالف يسّب ُب بعض االلفاظ157/  3ج " مسند أٞبد " ، 74/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  28769
" ، "ض " ، "س " ، "ق " ، "ز " ، "ز " ا٤بصدر ونسخة  واعلم أن ُب". ُب العلم " بدل " ُب طلب العلم : " ، وفيو28773، ا٢بديث 151/  14ج " العمال 

 ". ] * [ سبعْب " ، بدل "تسعْب : " ، وسائر النسخ125/  1ج " ٦بمع الزوائد " كما أثبتناه، ولكن ُب " سبعْب ": " ع " ، "ح 

 [145 ] 
إٔب شئ أفضل من علم إٔب  ما ٝبع شئ: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 1. أريد أن أغفر لكم على ماكان منكم وال أبإب

وما أىدى : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 3. ما تصدق الناس بصدقو مثل علم ينشر: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 2. حلم
: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 4. ا٤برء ا٤بسلم إٔب أخيو ىدية أفضل من كلمة حكمة يزيده اهلل هبا ىدى، ويرده عن ردى

العآب وا٤بتعلم شريكان ُب االجر، وال : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 5. ٤برء علما ٍب يعلمو أخاهأفضل الصدقة أن يعلم ا
  7. قليل العلم خّب من كثّب العبادة: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 6. خّب ُب سائر الناس

 (ىامش)
ج " جامع بيان العلم وفضلو " وانظر . 28895، ا٢بديث 172/  1ج " كنز العمال " ، 126/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 141/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  - 1
"  - 3. 7887ا٢بديث . 439/  5ج " فيض القدير : " ، حرف ا٤بيم، وشرحو145/  2ج " ا١بامع الصغّب " ، 121/  1ج " ٦بمع الزوائد "  - 2. 57/  1

جامع بيان "  - 4. 7875، ا٢بديث 437/  5ج " فيض القدير : " ا٤بيم وشرحو ، جرف144/  2ج " ا١بمامع الصغّب " ، 119/  1ج " الَبغيب والَبىيب 
 1ج " سنن ابن ماجة "  - 5. 7847، ا٢بديث 43/  5ج " فيض القدير : " ، حرف ا٤بيم، وشرحو143/  2ج " ا١بامع الصغّب " ، 73/  1ج " العلم وفضلو 

"  - 6". أخاه " بدل " أخاه ا٤بسلم " ، و "ا٤برء " بدل " ا٤برء ا٤بسلم : " وفيهما 98/  1ج " يب الَبغيب والَبى" ، 243، ا٢بديث 24الباب : ، ا٤بقدمة89/ 
ا١بامع الصغّب " ، 15/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 24/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو "  - 7. 227، ا٢بديث 17، ا٤بقدمة، الباب 83/  1ج " سنن ابن ماجة 



 1ج " ٦بمع الزوائد " ، 28922، ا٢بديث 177/  14ج " كنز العمال " ، 6154، ا٢بديث 526/  4ج " فيض القدير : " وشرحوحرف القاف،  87/  2ج " 
 قليل العلم معو العلم خّب : " 6772، ا٢بديث 546/  4ج " غرر ا٢بكم " وُب . ، كتاب العلم124/ 

 [146 ] 
إٔب ليتعلم خّبا أو ليعلمو كان لو أجر معتمر تام العمرة، ومن  من غدا إٔب ا٤بسجد ال يريد: وقولو صلى اهلل عليو وآلو

اغد عا٤با أو : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 1. راح إٔب ا٤بسجد ال يريد إال ليتعم خّبا أو ليعلمو فلو أجر حاج تام ا٢بجة
. ًب ُب رياض ا١بنة فارتعواإذا مرر : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 2. متعلما أو مستعما أو ٧ببا، وال تكن ا٣بامسة فتهلك

حلق الذكر، فإن هلل سيارات من ا٤بالئكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا : وما رياض ا١بنة ؟ قال! يا رسول اهلل : قالوا
حلق الذكر ىي ٦بالس ا٢بالل وا٢برام، كيف تشَبي وتبيع، وتصلي وتصوم، : 4قال بعض العلماء  3. عليهم حفوا هبم

٦بلس يتفقهون، : وخرج رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو فإذا ُب ا٤بسجد ٦بلسان. وأشباه ذلكوتنكح وتطلق، وٙبج 
كال اجمللسْب إٔب خّب، أما ىؤالء فيدعون اهلل، وأما ىؤالء فيتعلمون ويفقهون : و٦بلس يعون اهلل تعأب ويسألونو، فقال
أتيت النيب صلى : ن عسال رضي اهلل عنو قالوعن صفوان ب 5. ٍب قعد معهم. ا١باىل، ىؤالء أفضل، بالتعليم أرسلت

 اهلل عليو وآلو، 

 (ىامش)
، 48/  1ج " ا١بامع الصغّب "  - 2. ، وفيو بعض ا٢بديث123/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 91/  1ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب "  - 1". من كثّب بالعمل 

" ، 35/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 3. 28734، ا٢بديث 143/  14ج " كنز العمال " ، 1213، ا٢بديث 17/  1ج " فيض القدير : " حرف ا٥بمزة، وشرحو
ىو عطاء  - 4. ولعلو أصح" ُب ريضا ا١بنة " بدل " برياض ا١بنة : " ، وفهيا124/  1ج " مفتاح دار السعادة " ، 12/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 8" / االذكار 

"  - 5. 14 - 9" / االذكار " ، و 124/  1ج " مفتاح دار السعادة " ، و 13/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، و 35/  1ج " شرح ا٤بهذب " ا٣براساين كما ُب 
/  1ج " سنن الدارمي " ، و 229، ا٢بديث 17الباب : ، ا٤بقدمة83/  1ج " سنن ابن ماجة " ، وُب 35/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 11/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو 

، ما يطابق ا٤بًب 28873، ا٢بديث 169/  14، وج 28751، ا٢بديث 147/  14ج " كنز العمال " ، و 14/  1ج " ياء علوم الدين إح" ، و 144 - 99
 . ] * [ معُب ومضمونا مع اختالف كثّب ُب االلفاظ

 [147 ] 
: فقال. العلمإين جئت أطلب ! يا رسول اهلل ! يا رسول اهلل : وىو ُب ا٤بسجد متكي على برد على أٞبر، فقلت لو

مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفة ا٤بالئكة بأجنحتها، ٍب يركب بعضها بعضا حٌب يبلغوا ٠باء الدنيا من 
يا أبا : كنت جالسا مع أيب الدرداء ُب مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: وعن كثّب بن قيس قال 1. ٧ببتهم ٤با يطلب

الرسول صلى اهلل عليو والو، ا٢بديث بلغِب عنك أنك ٙبدثو عن رسول اهلل صلى إين أتيتك من ا٤بدينة، مدينة ! الدرداء 
٠بعت رسول اهلل صلى : ال، ٍب قال: وال جاء بك غّبه ؟ قال: فقال. ال: ٗبا جاء بك ٘بارة ؟ قال: قال. اهلل عليو وآلو

، وإن ا٤بالئكة لتضع أجنحتها رضا من سلك طريقا يلتمس فيو علما سلك اهلل بو طريقا إٔب ا١بنة: اهلل عليو وآلو يقول
وفضل العآب على العابد  . لطالب العلم، وإن العآب ليستغفر لو من ُب السماوات ومن ُب االرض، حٌب ا٢بيتان ُب ا٤باء

ن إن االنبياء ٓب يورثوا دينارا وال درٮبا، إ٭با ورثوا العلم، فم. إن العلماء ورثة االنبياء. كفضل القمر على سائر الكواكب
كنا ٭بشي ُب أزقة : انو قال 3وأسند بعض العلماء إٔب أيب ٰبٓب زكريا بن ٰبٓب الساجي  2. أخذ بو فقد أخذ ٕبظ وافر



. ارفوا أرجلكم عن أجنحة ا٤بالئكة: البصرة إٔب باب بعض احملدثْب، فأسرعننا ُب ا٤بشي، وكان معنا رجل ما جى فقال
  4. كا٤بستهزئ، فما زال عن مكانو حٌب جفت رجاله

 (ىامش)
، مع اختالف ُب 317/  3" سنن أيب داود " ، 223، ا٢بديث 17، ا٤بقدمة، الباب 81/  1ج " سنن ابن ماجة "  - 2. 95/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  - 1

انظر ترٝبتو .  ى 347صره، وتوُب سنة ىو زكريا بن ٰبٓب بن عبد الرٞبن بن ٧بمد بن دي الضيب البصري الساجي، ٧بدث البصرة ُب ع - 3. اللفظ ال يضر با٤بعُب
] *  68/  1ج " مفتاح دار السعادة " ، 45" / الرحلة ُب طلب ا٢بديث "  - 4. 184/  4ج " معجم ا٤بؤلفْب " ، و 47/  3ج " االعالم " ومصادر ترٝبتو ُب 

 .] 

 [148 ] 
يع إٔب أن ٠بع ٕبديث النيب صلى اهلل كان ُب أصحاب ا٢بديث رجل خل: وأسند أيضا إٔب أيب داود السجستاين أنو قال

اريد أن أطأ أجنحة : إن ا٤بالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، فجعل ُب رجليو مسمارين من حديد، وقال: عليو وآلو
شرح مسلم " ىذه ا٢بكاية ُب  3وذكر أبو عبد اهلل ٧بمد بن إ٠باعيل التميمي  2. فأصابتو اآلكلة ُب رجليو. ا٤بالئكة

 . فشلت رجاله وسائر أعضائو: وقال"  4

ومن طريق ا٣باصة ما رويناه باالسناد الصحيح إٔب أيب ا٢بسن علي بن موسى الرضا عليهما السالم عن آبائو عن النيب 
 مظانو واقتبسوه من أىلو، فإن تعلمو طلب العلم فريضة على كل مسلم، فاطلبوا العلم ُب: صلى اهلل عليو وآلو أنو قال

هلل تعأب حسنة، وطلبو عبادة، وا٤بذاكرة بو تسبيح، والعلم بو جهاد، وتعليمو من ال يعلمو صدقة، وبذلو الىلو قربة إٔب 
 اهلل تعأب، النو معآب ا٢بالل 

 (ىامش)
 - 444/  2ج " وفيات االعيان " ، انظر ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب ( ى 275 - 242)ىو أبو داود سليمان بن االشعث بن إسحاف االزدي السجستاين  - 1

ىو أبو عبد اهلل ٧بمد بن علي  - 3. 68/  1ج " مفتاح دار السعادة "  - 2. 256 - 255/  4ج " معجم ا٤بؤلفْب " ، و 122/  3ج " االعالم " ، و 445
 32/  11ج " معجم ا٤بؤلفْب " ، و 277/  6ج " االعالم " ، و 285/  4ج " وفيات االعيان "  كما ُب  -  ه 536بن عمر التميمي ا٤بازري ا٤بالكي ا٤بتوَب سنة 

وىذا الكتاب ٨بطوط وٓب " ا٤بعلم بفوائد مسلم " ا٠بو  - 4. وانظر ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب تلك الكتب ُب ىذه ا٤بواضع ا٤بذكورة. ال كما ذكره ا٤بصنف رٞبو اهلل -
 - 264/  1، اجمللد االول، ج "تاريخ الَباث العريب " ، و 181 - 184/  3ج " تاريخ االدب العريب " ، ويظهر من 277/  6ج " االعالم " يطبع بعد، كما ُب 

 264/  1ج ، اجمللد االول، "تاريخ الَباث العريب " ، و 181/  3ج " تاريخ االدب العريب " وانظر لالطالع على ٨بطوطات الكتاب وأماكن وجودىا . ، أيضا265
- 265 ] * [ . 

 [149 ] 
وا٢برام ومنا سبيل ا١بنة، وا٤بؤنس ُب الوحشة، والصاحب ُب الغربة والوحدة، واحملدث ُب ا٣بلوة، والدليل على السراء 
والضراء، والسالح على االعداء، والزين عند االخالء، يرفع اهلل بو أقواما فيجعلهم ُب ا٣بّب قادة تقتبس آثارىم ويقتدى 

ويستغفر ٥بم  . ا٥بم، وينتهى إٔب آرائهم، ترغب ا٤بالئكة ُب خلتهم وبأجنحتها ٛبسحهم، وُب صلواهتا تبارك عليهمبفع



إن العلم حياة القلوب من ا١بهل، وضياء االبصار من . كل رطب ويابس حٌب حيتان البحر وىوامو و٠باع الرب وأنعامو
. االخيار، و٦بالس االبرار، والدرجات العال ُب اآلخرة االؤبالظلمة، وقوة االبدان من الضعف، يبلغ بالعبد منازل 

والعلم . الذكر فيو يعدل بالصيام، ومدارستو بالقيام، بو يطاع الرب واليعبد، وبو توصل االرحام، ويعرف ا٢بالل وا٢برام
عن أمّب ا٤بؤمنْب عليو و . 1إمام، والعمل تابعو، يلهمو السعداء، وٰبرمو االشقياء، فطوىب ٤بن ٓب ٰبرمو اهلل من حظو 

أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل بو، أال وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب ا٤با، إن : السالم
وقد أمرًب بطلبو ] ا٤بال مقسوم مضمون لكم، قد قسمو عادل بينكم، وقد ضمنو وسيفي لكم، والعلم ٨بزون عند أىلو 

العآب أفضل من الصائم القائم اجملاىد، وإذا مات العآب ثلم ُب االسالم : نو عليو السالموع. 3فاطلبوه  2[ من أىلو 
 . 4ثلمة ال يسدىا إال خلف منو 

 (ىامش)
سخ ما بْب ا٤بعقوفْب ساقط من ٝبيع النسخ ا٤بخطوطة وأكثر الن - 2، نقال عنو، 171/  1ج " ٕبار االنوار " ، 143 - 142/  2ج " أمإب الطوسي "  - 1

 4. 4، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبو وا٢بث عليو، ا٢بديث 34/  1ج " الكاُب "  - 3. ا٤بطبوعة وىو موجود ُب ا٤بصدر، وا٤بعُب يقتضيو أيضا
 ] * [.  14، باب ثواب العآب وا٤بتعلم، ا٢بديث 5 - 4" / بصائر الدرجات " ، 7 - 1ج " إحياء علوم الدين " ، 42" / درة التاج "  -

 [114 ] 
كفى بالعلم شرفا أن يدعيو من ال ٰبسنو ويفرح بو إذا نسب إليو، وكف با١بهل ذما أن يربأ منو من : وعنو عليو السالم

العلم خّب من ا٤بال، العلم ٰبرسك وأنت ٙبرس ا٤بال، ! يا كميل : وعنو عليو السالم أنو قال لكميل بن زياد. 1ىو فيو 
العلم : وعنو عليو السالم أيضا. ٧2بكوم عليو، وا٤بال تنقصو النفقة والعلم يزكو على االنفاق والعلم حاكم، وا٤بال 
العلم ال ينقص بالنفقة، وا٤بال ينقص : أنو مّباث االنبياء، وا٤بال مّباث الفراعنة، الثاين: االول: أفضل من ا٤بال بسبعة

ا٤بال : العلم يدخل ُب الكفن ويبغى ا٤بال، ا٣بامس: ، الرابعٰبتاج ا٤بال إٔب ا٢بافظ، والعلم ٰبفظ صاحبو: هبا، الثالث
ٝبيع الناس ٰبتاجون إٔب العآب ُب أمر دينهم، وال : ٰبصل للمؤمن والكافر، والعلم ال ٰبصل إال للمؤمن، السادس

: و السالموعنو علي. 3العلم يقوي الرجل على ا٤برور على الصراط وا٤بال ٲبنعو : ٰبتاجون إٔب صاحب ا٤بال، السابع
 : وعن زين العابدين علي بن ا٢بسْب عليهما السالم. 5ما ٰبسنو : قيمة كل امرئ ما يعلمو، وُب لفظ آخر

 (ىامش)
وُب " ذما " بدل " ٟبوال : " ، وفيهما66/  1ج " معجم االدباء " ، 399" / احملاسن وا٤بساوي " ، 14" / تذكرة السامع " ، 33/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 1

هنج "  - 2". وكفى با١بهل ذما أن يربأ منو من ىو فيو " ، وليس فيو الشطر االخّب أعِب 24" / دستور معآب ا٢بكم " ، "ويغضب إذا نسب إليو " ه زيادة آخر 
ف يسّب ُب بعض االلفاظ، ، مع اختال118" / ٙبف العقول " ، مع زيادة على ما ذكره ا٤بؤلف رٞبو اهلل، وأيضا 147، قسم ا٢بكم، ا٢بكمة 496، ص "البالغة 

، مع 183 - 182/  2ج " تفسّب الرازي "  - 3. مطابق ٤با ُب ا٤بًب حرفا ٕبرف 44 - 39/  1ج " درة التاج " ، و 7/  1ج " إحياء علوم الدين " ولكن ما ُب 
غرر "  - 4. لظاىر أن ىذا ا٢بديث ٓب يرو عن طريق ا٣باصةاختالف ُب بعض االلفاظ، واعلم أن ا٤بؤلف قد عقد ىذا الفصل الخبار الٍب رويت عن طريق ا٣باصة، وا

 . ] * [ 81، قسم ا٢بكم، ا٢بكمة 482ص " هنج البالغة "  - 5. 6752، ا٢بديث 542/  4ج " ا٢بكم 

 [111 ] 
أن أمقت : لو يعلم الناس ما ُب طلب العلم لطلبوه ولو بسفك ا٤بهج وخوض اللجج، إن اهلل تعأب أوحى إٔب دانيال

ي إٔب ا١باىل ا٤بستخف ٕبق أىل العلم التارك لالقتداء هبم، وأن أحب عبيدي إٕب التقي الطالب للثواب ا١بزيل، عباد



من علم باب ىدى فلو مثل أجر : وعن الباقر عليو السالم قال. 1الالزم للعلماء، التابع للحلماء القابل عن ا٢بكماء 
لم باب ضاللة كان عليو مثل أوزار من عمل بو، وال ينقص من عمل بو، وال ينقص أولئك من أجورىم شيئا، ومن ع

: وعنو عليو السالم. 3عآب ينتفع بعلمبو أفضل من سبعْب ألف عابد : وعنو عليو السالم. 2أولئك من أوزارىم شيئا 
كما إن الذي يعلم العلم منكم لو أجر ا٤بتعلم، ولو الفضل عليو، فتعلموا العلم من ٞبلة العلم وعلموه إخوانكم  

وعن الصادق . 5جمللس أجلسو إٔب من أثق بو أوثق ُب نفسي من عمل سنة : وعنو عليو السالم. 4علمكموه العلماء 
إن علمو الناس  : فان عملمو غّبه ٯبري ذلك لو ؟ قال: قلت. من علم خّبا فلو مثل أجر من عمل بو: عليو السالم

 . 6وإن مات : فإن مات ؟ قال: قلت. كلهم جرى لو

 (ىامش)
، كتاب فضال لعلم، باب ثواب العآب وا٤بتعلم، 35/  1ج " الكاُب "  - 2. 5، كتاب فضل العلم، باب ثواب العآب وا٤بتعلم، ا٢بديث 35/  1ج " الكاُب "  - 1

، باب فضل العآب على 6" / بصائر الدرجات " ، 8، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضلو وفضل العلماء ا٢بديث 33/  1ج " الكاُب "  - 3. 4ا٢بديث 
"  - 5". لو أجر " بدل " لو أجر مثل أجر " ، وفيو 2، كتاف فضل العلم، باب ثواب العآب وا٤بتعلم، ا٢بديث 35/  1ج " الكاُب "  - 4. 1العابد، ا٢بديث 

 11كتاب فضل العلم، باب ثواب العلم وا٤بتعلم، ا٢بديث   ،35/  1ج " الكاُب "  - 6. 5، كتاب فضل العلم، باب ٦بالسة العلماء، ا٢بديث 39/  1ج " الكاُب 
 .] * [ 

 [112 ] 
: تفقهوا ُب الدين، فإن من ٓب يتفقو منكم ُب الدين فهو أعرايب، وإن اهلل عزوجل يقول ُب كتابو: وعنو عليو السالم قال

عليكم بالتفقو ُب دين اهلل : و السالموعنو علي. 1" ليتفقهوا ُب الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ٰبذرون " 
: وعنو عليو السالم. 2وال تكونوا أعرابا، فإنو من ٓب يتفقو ُب دين اهلل ٓب ينظر اهلل إليو يوم القيامة، وٓب يزك لو عمال 

اء إن العلماء ورثة النأبياء، إن االنبي: وعنو عليو السالم. 3لوددت أن أصحايب ضربت رؤوسهم بالسياط حٌب يتفقهوا 
ٓب يورثوا درٮبا وال دينارا، وإ٭با ورثوا أحاديث من أحاديفمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم ىذا 

. 4عمن تأخذونو، فإن فينا أىل البيت ُب كل خلف عدوال ينفون عنو ٙبريف الغالْب وانتحال ا٤ببطلْب وتأويل ا١باىلْب 
 6رجل رواية : وقال معاوية بنعمار للصادق عليو السالم. 5خّبا فقهو ُب الدين إذا أراد اهلل بعد : وعنو عليو السالم

 ٢بديثكم يبث ذلك ُب 

 (ىامش)
،  31/  1ج " الكاُب "  - 2. 122(: 9)واآلية ُب سورة التوبة . 6، كتاب فضل العلم، فرض العلم ووجوب طلبو وا٢بث عليو، ا٢بديث 31/  1الكاُب ج "  - 1

، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبو وا٢بث 31/  1ج " الكاُب "  - 3. 7اب فرض العلم ووجوب طلبو وا٢بث عليو، ا٢بديث كتاب فضل العلم، ب
 "وفيهما  11 - 14" / بصائر الدرجات " ، 2، كتاب فضل العلم، بابو صفة العلم وفضلو وفضل العلماء، ا٢بديث 32/  1ج " الكاُب "  - 4. 8عليو، ا٢بديث 

، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضلو وفضل 32/  1ج " الكاُب "  - 5". ورثوا " بدل " أورثا ": " الكاُب " وُب " إن االنبياء : " بدل" وذاك أن االنبياء 
 . ] * [ كثّب الرواية: للمبالغة كما ُب العالمة والنسابة، ومعناه" الرواية " التاء ُب  - 6. 3العلماء ا٢بديث 

 [113 ] 
الرواية : الناس ويشدده ُب قلوهبم وقلوب شيعتكم، ولعلو عابدا من شيعتكم ليست لو ىذه الرواية أيهما أفضل ؟ قال

ما من أحد ٲبوت من ا٤بؤمنْب أحب إٔب : وعنو عليو السالم قال 1. ٢بديثنا يشد بو قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد



وعن الكاظم . 3ا مات ا٤بؤمن الفقيو ثلم ُب االسالم ال يسدىا شئ إذ: وعنو عليو السالم. 2أبليس من موت فقيو 
إذا مات ا٤بؤمن بكت عليو ا٤بالئكة وبقاع االرض الٍب كان يعبد اهلل عليها، وأبواب السماء الٍب كان : عليو السالم قال

م كحصن سور ا٤بدينة يصعد منها أعمالو، وثلم ُب االسالم ثلمة ال يسدىا شئ، الن ا٤بؤمنْب الفقهاء حصون االسال
ما ىذا : دخل رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو ا٤بسجد، فإذا ٝباعة قد أطافوا برجل، فقال: وعنو عليو السالم قال. ٥4با 

أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها، وأيام ا١باىلية واالشعار العربية، : وما العالمة ؟ فقالوا: عالمة، فقال: ؟ فقيل
: ذاك علم ال يضر من جهلو، وال ينفع من علمو، ٍب قال النيب صلى اهلل عليو وآلو: لى اهلل عليو وآلوفقال النيب ص: قال

  5. آية ٧بكمة، أو فريضة عادلو، أو سنة قائمة، وما خالىن فهو فضل: إ٭با العلم ثالثة

 (ىامش)
، كتاب فضل العلم، باب فقد 38/  1ج " الكاُب "  - 2. 9ا٢بديث  ، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضلو وفضل العلماء،33/  1ج " الكاُب "  - 1

، كتاب فضل العلم، باب 38/  1ج " الكاُب "  - 4. 2، كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، ا٢بديث 38/  1ج " الكاُب "  - 3. 4و  1العلماء، ا٢بديث 
، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم 32/  1ج " الكاُب "  - 5". كان يصعد منها أعمالو   "بدل " كان يصعد فيها بأعمالو : " ، وفيو3فقد العلماء، ا٢بديث 

 ] * [.  1وفضلو وفضل العلماء، ا٢بديث 

 [114 ] 

" إذ أخذنا ميثاق بِب إسرائيل ال تعبدون إال اهلل إٔب قولو و : عليو السالم ُب قولو تعأب 1" تفسّب العسكري " من 
حث اهلل : فإن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو قال" واليتامى " وأما قولو عزوجل : ، قال االمام عليو السالم2" واليتامى 

ومن مسح يده برأس  تعأب على بر اليتامى ال نقطاعهم عن آبائهم، فمن صاهنم صانو اهلل، ومن أكرمهم أكرمو اهلل،
يتيم رفقا بو جعل اهلل تعأب لو ُب ا١بنة بكل شعرة مرت ٙبث يده قصرا أوسع من الدنيا ٗبا فيها، وفيها ما تشتهي 

وأشد من يتم ىذا اليتيم يتيم انقطع عن إمامو، ال : قال االمام عليو السالم. االنفس وتلذ االعْب وىم فيها خالدون
يدري كيف حكمو فيما يبتلى بو من شرائع دينو، أال فمن كان من شيعتنا عا٤با بعلومنا،  يقدر على الوصول إليو، وال

فهذا ا١باىل بشريعتنا ا٤بنقطع عن مشاىدتنا يتيم ُب حجره، أال فمن ىداه وأرشده وعلمو شريعتنا، كان معنا ُب الرفيق 
 : وقال علي عليو السالم. و وآلوحدثِب بذلك أيب عن أبيو عن آبائهم عن رسول اهلل صلى اهلل علي. االعلى

 (ىامش)
تاذي بشأنو، وطبعت كلتاٮبا لالطالع على أقوال العلماء حول ىذا التفسّب راجع الرسالة الٍب ألفها العالمة البالغي، والرسالة الٍب ألفها االستاذ الشيخ رضا االس - 1

. ، ط345 - 339القدٲبة، وص . ، ط138 - 135عليو السالم، ص "  العسكري تفسّب" وانظر روايات ىذا الفصل ُب . 13، العدد "نور علم " ُب ٦بلة 
 ] * [.  82(: 2)سورة البقرة  - 2. أيضا" االحتجاج " ، نقال عنو، ونقل بعضها عن 7 - 2/  2ج " ٕبار االنوار " ا٢بديثة، و 

 [115 ] 



إٔب نور العلم الذي حبوناه بو، جاء يوم  من كان من شيعتنا عا٤با بشريعتنا، فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمة جهلهم
ٍب ينادي . القيامة على رأسو تاج من نور يضئ الىل تلك العرصات، وحلة ال يقوم القل سلك منها الدنيا ٕبذا فّبىا

ىذا عآب من بعض تالمذة آل ٧بمد، أال فمن أخرجو ُب الدنيا من حّبة جهلو، فليتشبث بنوره ليخرجو من حّبة : مناد
ه العرصات إٔب نزه ا١بنان، فيخرج كل من كان علمو ُب الدنيا خّبا، أو فتح عن قلبو من ا١بهل قفال أو ظلمة ىذ

إن ٕب والدة ضعيفة، وقد لبس : وحضرت امرأت عند فاطمة الصديقة عليها السالم، فقالت: قال. أوضح لو عن شبهة
ك، ٍب ثنت فأجابت، ٍب ثلثت، إٔب أن عشرت عليها ُب أمر صالهتا شئ، وقد بعثتِب إليك أسألك، فأجابتها عن ذل

ىاٌب سلي : قالت فاطمة عليها السالم. ال أشق عليك يا بنت رسول اهلل: فأجابت، ٍب خجلت من الكثرة، وقالت
. ال: يصعد يوما إٔب سطح ٕبمل ثقيل وكراه مائة ألف دينار أيثقل عليو ؟ قالت 2عما بدا لك، أرأيت من اكَبي 

أنا لكل مسألة بأكثر من ملء ما بْب الثرى إٔب العرش لؤلؤا، فأحرى أن ال يثقل [ اكَبيت  :خ ل] فقالت أكريت 
إن علماء شيعتنا ٰبشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة : علي، ٠بعت أيب صلى اهلل عليو وآلو يقول

عة من نور، ٍب ينادي منادي ربنا علومهم، وجدىم ُب إرشاد عباد اهلل، حٌب ٱبلع على الواحد منهم ألف ألف خل
ىؤالء تالمذتكم، ! أيها الكافلون اليتام آل ٧بمد الناعشون ٥بم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين ىم أئمتهم : عزوجل

وااليتام الذين كفلتموىم، ونعشتموىم، فاخلعوا عليهم خلع العلوم ُب الدنيا، فيخلعون على كل واحد من أولئك االيتام 
 ٤بن ٱبلع عليو مائة ألف حلة،  -يعِب ُب االيتام  -أخذ عنهم من العلوم، حٌب أن فيهم  على قدر ما

 (ىامش)
ُب ٝبع النسخ ا٤بطبوعة وكذلك  - 2(. 3/  2ج " ٕبار االنوار " )" ال يقوم، بتشديد الواو، من التقوًن، أو بالتخفيف، أي ال يقاومها وال يعاد ٥با "  - 1

" ا٢بديثة، و . ط 344القدٲبة، وص . ، ط136عليو السالم، ص " تفسّب العسكري " والصواب ىو الثاين كما ُب " من اكَبي " ل بد" من الذي : " ا٤بخطوطة
 ] * [. ، نقال عنو 3/  2ج " ٕبار االنوار 

 [116 ] 
افلْب لاليتام حٌب أعيدوا على ىؤالء العلماء الك: وكذلك ٱبلع ىؤالء االيتام على من تعلم منهم، ٍب إن اهلل تعأب يقول

تتموا ٥بم خلعهم وتضعفوىا، فيتم ٥بم ماكان ٥بم قبل أن ٱبلعوا عليهم، ويضاعف ٥بم، وكذلك مرتبتهم ٩بن خلع 
يا أمة اهلل إن سلكا من تلك ا٣بلع الفضل ٩با طلعت عليو الشمس : قالت فاطمة عليها السالم. عليهم على مرتبتهم

وقال ا٢بسن بن علي عليهما . لشمس ؟ فإنو مشوب بالتنغيص والكدرألف ألف مرة، وما فضل ما طلعت عليو ا
ا١بهل، ٱبرجو من جهلو، ويوضح لو ما [ تيو ] عن مواليو الناشب ُب [ ا٤بنقطع ] فضل كافل يتيم آل ٧بمد : السالم

هما وقال ا٢بسْب بن علي علي. يطعمو ويسقيو، كفضل الشمس على السها 1[ على فضل كافل يتيم ] اشتبو عليو 
: خ ل] من كفل لنا يتيما، قطعتو عنا ٧بنتنا باستتارنا، فواساه من علومنا الٍب سقطت إليو حٌب أرشده هبداه : السالم
إين أؤب هبذا الكرم، اجعلوا لو يا مالئكٍب ُب ا١بنان بعدد  ! يا أيها العبد الكرًن ا٤بواسي : ، قال لو اهلل عزوجل[وىداه 

: وقال علي بن ا٢بسْب عليهما السالم. موا إليها ما يليق هبا من سائر النعمكل حرف علمو ألف ألف قصر، وض
: يا رب كيف أفعل ؟ قال: قال. حببِب إٔب خلقي، وحبب خلقي إٕب: أوحى اهلل عزوجل إٔب موسى عليو السالم

ظ ] سنة صيام  ذكرىم االئي ونعمائي ليحبوين فالن ترد آبقا عن بايب أو ضاال عن فنائي، أفضل لك من عبادة مائة
 : ومن ىذا العبد اآلبق منك ؟ قال: قال موسى عليو السالم. هنارىا وقيام ليلها[ بصيام 



 (ىامش)
نقال عن التفسّب  3/  2ج " ٕبار االنوار " و . ا٢بديثة. ، ط341القدمية، وص . ، ط136عليو السالم، ص " تفسّب العسكري " مابْب ا٤بعقوفْب زيادة من  - 1

ا٤بنقطع عن مواليو : " ُب ٝبلة" تيو " وكلمة " ا٤بنقطع " د سقطت من ا٤بخطوطات وا٤بطبوعات، وا٤بعُب يقتضيها كماال ٱبفى، وأيضا قد سقطت كلمة ا٤بذكور، وق
 ". ] * [ ع " و " ح " ، "ض " ٝبيع النسخ ا٤بخطوطة وا٤بطبوعة سوى نسخة : من" الناشب ُب تيو ا١بهل 

 [117 ] 
ا١باىل بإمام زمانو تعرفو، الغائب عنو بعد ما عرفو، ا١باىل : فمن الضال عن فنائك ؟ قال :قال. العاصي ا٤بتمرد

فابشروا : عليهما السالم[ بن ا٢بسْب ] قال علي . بشريعة دينو، تعرفو شريعتو، وما يعبد بو ربو ويتوصل بو إٔب مرضاتو
العآب كمن معو مشعة تضئ : علي عليهما السالم وقال ٧بمد بن. معاشر علماء شيعتنا بالثواب االعظم وا١بزاء االوفر

للناسي، فكل من أبصر بشمعتو دعا لو ٖبّب، كذلك العآب معو مشعة يزيل هبا ظلمة ا١بهل وا٢بّبة، فكل من أضاءت لو 
 فخرج هبا من حّبة، أو ٪باهبا من جهل، فهو من عتقائو من النار، واهلل تعأب يعوضو عن ذلك بكل شعرة ٤بن أعتقو ما
ىو أفضل بو من الصدقة ٗبائة ألف قنطار على غّب الوجو الذي أمر اهلل عزوجل بو، بل تلك الصدقة وبال على 

: وقال جعفر بن ٧بمد عليهما السالم. صاحبها، ولكن يعطيو اهلل ما ىو أفضل من مائة ألف ركعة بْب يدي الكعبة
ٲبنعوهنم عن ا٣بروج على ضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسلط علماء شيعتنا مرابطون ُب الثغر الذي يلي إبليس وعفاريتو، و 

إبليس وشيعتو النواصب، أال فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ٩بن جاىد الروم والَبك وا٣بزر ألف ألف مرة، 
ن فقيو واحد ينقذ يتيما م: وقال موسى بن جعفر عليهما السالم. النو يدفع عن أديان ٧ببينا، وذاك يدفع عن أبداهنم

أيتامنا، ا٤بنقطعْب عن مشاىدتنا، والتعلم من علومنا أشد على إبليس من ألف عابد، الن العابد ٮبو ذات نفسو فقط، 
] وىذا ٮبو مع ذات نفسو ذات عباد اهلل وإمائة، لينقذىم من يد إبليس ومردتو، وكذلك ىو أفضل عند اهلل من ألف 

نعم الرجل كنت، ٮبتك : يقال للعابد يوم القيامة: ليهما السالموقال علي بن موسى ع. عابد وألف ألف عابدة[ ألف 
 أال إن الفقيو من أفاض على الناس خّبة، وأنقذىم من . ذات نفسك، وكفيت الناس مؤونتك، فادخل ا١بنة

 [118 ] 
اليتام آل  أيها الكافل: ويقال للفقيو. ٥بم رضوان اهلل تعأب[ حصل : ظ] أعدائهم وفر عليهم نعم جنان اهلل، وفصل 

قف حٌب تشفع لكل من أخذ عنك أو تعلم منك، فيقف، فيدخل ا١بنة معو ! ا٥بادي لضعفاء ٧ببيو ومواليو  -٧بمد 
فئام وفئام حٌب قال عشرا، وىم الذين أخذوا عنو علومو، وأخذوا عمن أخذ عنو إٔب يوم القيامة فانظروا كم فرق ما بْب 

إن من تكفل بأيتام آل ٧بمد ا٤بنقطعْب عن إمامهم، ا٤بتحّبين ُب : لسالما٤بنزلتْب ؟ وقال ٧بمد بن علي عليهما ا
جهلهم، االسراء ُب أيدي شياطينهم وُب أيدي النواصب من أعدائنا، فاستنقذىم منهم، وأخرجهم من حّبهتم وقهر 

أفضل ا٤بواقع، بأكثر الشياطْب برد وسواسهم، وقهر الناصبْب ٕبجج رهبم ودليل أئمتهم، ليفضلوا عند اهلل على العابد ب
كفضل القمر   1من فضل السماء على االرض والعرش على الكرسي وا١بجب على السماء، وفضلهم على ىذا العابد 

لوال من يبقى بعد غيبة قائمكم من : وقال علي بن ٧بمد علهيما السالم. ليلة البدر على أخفى كوكب ُب السماء
من شباك إبليس ومردتو  -ابْب عن دينو ٕبجج اهلل، وا٤بنقذين لضعفاء عباد اهلل العلماء الداعْب إليو والدالْب عليو، والذ



، ٤با بقي أحد إال أرتد 2الذين ٲبسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما ٲبسك السفينة سكاهنا  -ومن فخاخ النواصب 
 : وقال ا٢بسن بن علي عليهما السالم. عن دين اهلل، أولئك ىم االفضلون عن اهلل عزوجل

 (ىامش)
ا٢بديثة، ولعلها . ، ط344القدٲبة، وص . ، ط138عليو السالم، ص " تفسّب العسكري " موجودة ُب ٝبع النسخ ا٤بخطوطة وكذلك ا٤بطبوعة و " ىذا " كلمة   - 1

. ، ط138عليو السالم، ص " كري تفسّب العس" ، و 32/  1ج " واحملجة البيضاء " ، 6/  2ج " ٕبار االنوار " ُب  - 2. ىنا زائدة ناشئة عن علم الكاتب
 " ] * [. كما ٲبسك صاحب السفينة سكاهنا : " ا٢بديثة. ، ط345القدٲبة، وص 

 [119 ] 
يأٌب علماء شيعتنا القوامون بعضفاء ٧ببينا وأىل وال يتنا يوم القيامة، واالنوار تسطع من تيجاهنم، وعلى رأس كل واحد 

 عرصات القيامة، ودورىا مسّبة ثالث مائة ألف سنة، فشعاع تيجاهنم قد انبثت تلك االنوار ُب 1منهم تاج هباء 
ينبث، فال يبقى ىناك يتيم قد كفلوه من ظلمة ا١بهل وعلموه، ومن حّبة التيو أخرجوه إال تعلق بشعبة من أنوارىم 

تاذيهم ومعلميهم، وٕبضرة فرفعتهم إٔب العلو حٌب ٰباذي هبم فرق ا١بنان، ٍب ينزلوهنم على مناز٥بم ا٤بعدة ٥بم ُب جوار أس
أئمتهم الذين كانوا إليهم يدعون، وال يبقى ناصب من النواصب يصيبو من شعاع تلك التيجان إال عميت عيناه، 
وصماه أدناه، وأخرس لسانو، وٙبول عليو أشد من ٥بب النّبان، فتحملهم حٌب تدفعهم إٔب الزبانية، فتدعوىم إٔب سواء 

 . د ُب فضائل العلم من ا٢بديث، اقتصرنا عليها إيثارا لالختصار ومناسبة للرسالةفهذه نبذة ٩با ور . 2ا١بحيم 

يا بِب اخَب اجملالس على عينك، فإن رأيت قوما يذكرون اهلل فاجلس معهم، : قال لقمان البنو: ومن ا٢بكمة القدٲبة
فعك علمك وإن تكن جاىال علموك، ولعل اهلل أن يظلهم برٞبتو فتعمك معهم، إذا رأيت قوما ال فإن تكن عا٤با ن

 يذكرون اهلل فال ٘بلس معهم، 

 (ىامش)
" ال عنو، و نق 7/  2ج " ٕبار االنوار " ا٢بديثة، و . ، ط345القدٲبة، وص . ، ط138عليو السالم، ص " تفسّب العسكري " ما أثبتناه ُب ا٤بًب مطابق ٤با ُب  - 1

انظر الروايات الٍب نقلت من  - 2". تاج ": "   ى" ، وُب النسخ ا٤بطبوعة سوى "هباء تاج ": "   وى" ، ولكن ُب ٝبيع النسخ ا٤بخطوطة 33/  1ج " احملجة البيضاء 
، 7 - 2/  2ج " ٕبار االنوار " ا٢بديثة، و  .، ط3، 45 - 339القدٲبة، وص . ، ط138 - 135عليو السالم، ص " تفسّب العسكري " أول الفصل إٔب ىنا ُب 

 ] * [. نقال عنو 

 [124 ] 
وُب . 1فإن تكن عا٤با ٓب ينفعك علمك، وإن كنت جاىال يزيدوك جهال، ولعل اهلل أن يظلهم بعقوبة فتعمك معهم 

وأردت أن أغفر لو،  عظم ا٢بكمة، فإين ال أجعل ا٢بكمة ُب قلب أحد إال: قال اهلل تعأب ٤بوسى عليو السالم: التوراة
قل الحبار بِب إسرائيل : وُب الزبور. 2فتعلمها ٍب اعمل هبا، ٍب ابد٥با كي تنال بذلك كرامٍب ُب الدنيا واآلخرة 

حادثوا من الناس االتقياء فإن ٓب ٘بدوا فيهم تقيا، فحادثوا العلماء، فإن ٓب ٘بدوا عا٤با، فحادثوا العقالء، فإن : ورىباهنم



وإ٭با قدم التقى، الن : 4قيل . 3العقل ثالث مراتب ما جعلت واحدة منهن ُب خلقي، وأنا أريد ىالكو التقى والعلم و 
التقى ال يوجد بدون العلم، كما تقدم من أن ا٣بشية ال ٙبصل إال بالعلم، ولذلك قدم العلم على العقل، الن العآب 

ويل ٤بن ٠بع بالعلم وٓب يطلبو، كيف : لسابعة عشرة منوُب اال٪بيل قال اهلل تعأب ُب السورة ا. البد وأن يكون عاقال
؟ اطلبوا العلم وتعلموه، فإن العلم إن ٓب يسعد كم ٓب يشقكم، وإن ٓب يرفعكم ٓب يضعكم، ! ٰبشر مع ا١بهال إٔب النار 

نرجو أن نعلم : ٬باف أن نعلم، فال نعمل، ولكن قولوا: وإن ٓب يغنكم ٓب يفقركم، وإن ٓب ينفعكم ٓب يضركم، وال تقولوا
ما ظنكم ! يا معشر العلماء : ونعمل، والعلم يشفع لصاحبو، وحق على اهلل أن ال ٱبزيو، إن اهلل تعأب يقول يوم القيامة

فإين قد فعلت، إين قد استودعتكم حكمٍب ال لشر أردتو : فيقول تعأب. ظننا أن يرٞبنا ويغفر لنا: بربكم ؟ فيقولون
 دخلوا ُب صاّب بكم، بل ٣بّب أردتو بكم، فا

 (ىامش)
تفسّب "  - 2. 129 - 128/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 1، كتاب فصل العلم، باب ٦بالسة العلماء وصحبتهم، ا٢بديث 39/  1ج " الكاُب "  - 1

تفسّب " راجع . القائل الفخر الرازي - 4. 34 35/  1ج " درة التاج " ، 188/  2ج " تفسّب الرازي "  - 3. 33/  1ج " درة التاج " ، 188/  2ج " الرازي 
 ] * [.  188/  2ج " الرازي 

 [121 ] 
: أن اهلل تعأب قال لعيسى عليو السالم: وجدت ُب اال٪بيل. 2وقال مقاتل بن سليمان . 1عبادي إٔب جنٍب برٞبٍب 

ل الشمس على الكواكب، فإين فضلتهم على ٝبيع خلقي إال النبيْب وا٤برسلْب، كفض. عظم العلماء واعرف فضلهم
من علم وعمل فذاك يدعى : ومن كالم ا٤بسيح عليو السالم. 3وكفضل اآلخرة على الدنيا، وكفضلي على كل شئ 

 . 4عظيما ُب ملكوت السماء 

٠بعنا رسول اهلل : وقال. 5أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا  باب من العلم نتعلمو: ومن اآلثار عن أيب ذر رضي اهلل عنو
 : صلى اهلل عليو وآلو، يقول

 (ىامش)
ىو أبو ا٢بسن مقاتل بن سيلمان بن بشّب االزدي ا٣براساين ا٤بتوَب سنة  - 2. 34 - 33/  1ج " درة التاج " ، 189 - 188/  2ج " تفسّب الشّبازي "  - 1

قال . 189/  2ج " تفسّب الرازي "  - 3. 281/  7ج " االعالم " ، و 257 - 255/  5ج " وفيات االعيان " ٝبتو ُب وردت ترٝبتو ومصادر تر .  ى 154
ا١بملة وإن أمكن توجيهها بتكلف، لكنها ٩با توىن : " ُب ذيل ىذا الكالم" ٕبار االنوار " ُب تعليقتو على " ا٤بيزان ُب تفسّب القرآن " العالمة الطباطبائي صاحب 

/  2وج  154/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو "  - 4(. ، ا٥بامش25/  2ج " ٕبار االنوار ". )" لرواية أشد الوىن، فإن ظاىر معُب التشبيو ال يرجع إٔب ٧بصل ا
ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 5".  السماء" بدل " السماوات " ، و "علم وعمل " بدل " من علم وعمل وعلم : " ، وفيهما14 - 9/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 6
ج " تفسّب كشف االسرار " ، 124/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 125 - 124/  1ج " مفتاح دار السعادة " ، 34/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 16/  1

وباب من العلم نعلمو، عمل بو أو " أيب ىريرة، مع زيادة ، نقال عن أيب ذر رضي اهلل عنو و 36/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 13 - 12" / تذكرة السامع " ، 24/  14
 " ] * [. ٓب يعمل أحب إلينا من مائة ركعة تطوعا 

 [122 ] 



يتشعب من العلم : 2وعن وىب بن منبو . 1مات شهيدا  -وىو على ىذه ا٢بال  -إذا جاء ا٤بوت طالب العلم 
وإن كان قصيا، والغُب وإن كان فقّبا، والنبل وإن كان الشرف وإن كان صاحبو دنيا، والعز وإن كان معينا، والقرب 

أليس ا٤بريض إذا منع عنو الطعام : 4وقال بعض العارفْب  3. حقّبا، وا٤بهابة وان كان وضيعا، والسالمة وإن كان سقيما
العآب،  من جلس عند: 6وقال آخر . 5والشراب والدواء ٲبوت ؟ كذا القلب إذا منع عنو العلم والفكر وا٢بكمة ٲبوت 

ينال فضل ا٤بتعلمْب، وٙببس عنو الذنوب مادام عنده، وتنزل الرٞبة عليو إذا : وٓب يطق ا٢بفظ من علمو فلو سبع كرامات
، وما دام ُب 7خرج من منزلو طالبا للعلم، وإذا جلس ُب حلقة العآب نزلت الرٞبة عليو، فحصل لو منها نصيب 

 يفهم االستماع يكتب لو طاعة، وإذا استمع وٓب 

 (ىامش)
" ، 125/  1ج " مفتاح دار السعادة " ، 36/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 16/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 115، 53، 34/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو "  - 1

وردت (  ى 114 - 34)الصنعاين  ىو أبو عبد اهلل وىب بن منبو - 2. 28693، ا٢بديث 138 - 137/  14ج " كنز العمال " ، 124/  1ج " ٦بمع الزوائد 
" شرح ا٤بهذب "  - 3. 36 - 35/  6ج " وفيات االعيان " ، و 126 - 125/  8ج " االعالم " ، و 141/  1ج " تذكرة ا٢بفاظ " ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب 

ٙبف " وُب ". والسالمة وإن كان سقيما " لة االخّبة، أعُب ، ولكن ليس فيها ا١بم11 - 14" / تذكرة السامع " ، "والسالمة وإن كان سفيها : " ، وفيو33/  1ج 
وأما العلم فيتشعب منو الغُب وإن كان فقّبا، وا١بود وإن كان ٖبيال، وا٤بهابة وإن كان ىينا، والسالمة وإن كان : " ، عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو13" / العقول 

رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء " وُب " يفا، والرفعة وإن كان وضيعا، والشرف وإن كان رذال وا٢بكمة وا٢بظوة سقيما، والقرب وإن كان قصيا، وا٢بياء وإن كان صل
والغُب وإن كان فقّبا، والقوة وإن  : أو٥با الشرف وإن كان دنيا، والعز وإن كان مهينا: والعلم يكسب صاحبو عشر خصال ٧بمودة: " ، الرسالة التاسعة348/  1ج " 

كان وضيعا، والسالمة وإن  عيفا، والنبل وإن كان حقّبا، والقرب وإن كان بعيدا، والقدر وإن كان ناقصا، وا١بود وإن ٖبيال، وا٢بياء وإن كان صلفا، وا٤بهابة وإن  كان ض
/  1ج " إحياء علوم الدين " ، و 181/  2ج " تفسّب الرازي " ىو فتح ا٤بوصلي، كما ُب  - 4. وىذه ا٤بذكورات إحدى عشرة خصلة العشر، فتأمل" كان سقيما 

/  1ج " مفتاح دار السعادة " ، 43/  1ج " درة التاج " ، 8/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 181/  2ج " تفسّب الرازي "  - 5. 43/  1ج " درة التاج " ، و 8
ىذه ا١بملة وردت ُب ا٤بصدر  - 7. 183/  2ج " تفسّب الرازي " كما ُب   ىو الفقيو ابو الليث - 6. ، مع اختالف يسّب ُب اللفظ ُب ا٤بصادر الثالثة االخّبة129
 ] * [. وىي أصح ٩با ورد ُب ا٤بًب ". وإذا جلس ُب حلقة العلم، فإذا نزلت الرٞبة عليهم حصل لو منها نصيب : "... ىكذا

 [123 ] 
أنا عند ا٤بنكسرة قلوهبم : ٔب، لقولو تعأبضاق قلبو ٕبرمانو عن إدراك العلم، فيصّب ذلك الغم وسيلة إٔب حضرة اهلل تعا

ويرى إعزاز ا٤بسلمْب للعآب وإذال٥بم للفساق، فّبد قلبو عن الفسق، وٛبيل طبيعتو إٔب العلم، و٥بذا أمر صلى اهلل . 1
 من[  1: ] من جلس مع ٜبانية أصناف من الناس زاده اهلل ٜبانية أشياء: وقال أيضا. 2عليو وآلو ٗبجالسة الصا٢بْب 

 3] ومع الفقراء حصل لو الشكر والرضا بقسم اهلل تعأب، [  2] جلس مع االغنياء زاده اهلل حب الدنيا والرغبة فيها، 
من ] ومع الصبيان ازداد [  5] ومع النساء زاده اهلل ا١بهل والشهوة، [  4] ومع السلطان زاده اهلل القسوة والكرب، [ 

ومع الصا٢بْب ازداد رغبة [  7] من ا١برأة على الذنوب وتسويف التوبة،  3[  ومع الفساق ازداد[  6] اللهو وا٤بزاح 
آدم اال٠باء كلها، : تعأب سبعة نفر سبعة أشياء 5علم اهلل . 4ومع العلماء ازداد من العلم [  8] ُب الطاعات، 

: " سى التوراة واال٪بيلوا٣بضر علم الفراسة، ويوسف علم التعبّب، وداود صنعة الدروع، وسليمان منطق الطّب، وعي
وعلمك ما ٓب تكن ] ، و٧بمدا صلى اهلل عليو وآلو علم الشرع والتوحيد 6" ويعلمو الكتاب وا٢بكمة والتورية واال٪بيل 

 ويعلمهم الكتاب "  7[ تعلم 

 (ىامش)
تفسّب الرازي " ، و 186" / تذكرة االولياء " و ، 283/  9، وج 171/  6، وج 714، 135/  1ج " تفسّب كشف االسرار " روي ىذا ا٢بديث القدسي ُب  - 1
أين [ رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو ] وسئل : " -" نوادر الراوندي " نقال عن  - 157/  73ج " ٕبار االنوار " ، وُب 42" / بداية ا٥بداية " ، و 183/  2ج " 



/  2ج " تفسّب الرازي "  - 2". طوىب للمنكسرة قلوهبم من أجل اهلل : " 5937ا٢بديث ، 238/  4ج " غرر ا٢بكم " وُب " عند ا٤بنكسرة قلوهبم : اهلل ؟ فقال
من جلس مع : " مابْب ا٤بعقوفْب ساقط من ٝبيع النسخ ا٤بخطوطة وا٤بطبوعة ولكن موجود ُب ا٤بصدر، وا٤بعُب يقتضيو أيضا، الن ا٤بؤلف رٞبو اهلل قال - 3. 183

" الحظ  - 5. 183/  2ج " تفسّب الرازي "  - 4. ناف، فسقط ما بْب ا٤بعقوفْب من قلمو الشريف أو من قلم النساخولكن ذكر سبعة أص... " ٜبانية أصناف
وليس ُب  184/  2ج " تفسّب الرازي " ما بْب ا٤بعقوفْب زيادة من ا٤بصدر أعِب  - 7. 48(: 2)سورة آل عمران  - 6. 184 - 183/  2ج " تفسّب الرازي 

 ] * [. ٤بطبوعة النسخ ا٤بخطوطة وا

 [124 ] 
فعلم آدم عليو السالم كان سببا ُب سجود ا٤بالئكة لو والرفعة عليهم، وعلم  2[ الرٞبن علم القرآن ] ، 1" وا٢بكمة 

، 3ا٣بضر كان سببا لوجود موسى تلميذا لو ويوشع عليهما السالم، وتذهلل لو كما يستفاد من اآليات الواردة ُب القصة 
ا لوجدان االىل وا٤بملكة واالجتباء، وعلم داود كان سببا للرئاسة والدرجة، وعلم سليمان كان وعلم يوسف كان سبب

سبب وجدان بلقيس والغلبة، وعلم عيسى كان سببا لزوال التهمة عن أمة، وعلم ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو كان سببا ُب 
، واجملاىد، فإذا صدق العآب ُب دعواه رزق ا٢بكمة، العآب، والزاىد، والعابد: ا١بنة ُب أيدي أربعة 5طريق . 4الشفاعة 

عآب باهلل غّب عآب بأمر اهلل، : العلماء ثالثة: 6قال بعض احملققْب . والزاىد يرزق االمن، والعابد ا٣بوف، واجملاىد الثناء
فرغ لتعلم علم االحكام فهو عبد استولت ا٤بعرفة اال٥بية على قلبو فصار مستغرفا ٗبشاىدة نور ا١بالل والكربياء، فال يت

إال ما البد منو، وعآب بأمر اهلل غّب ما ٓب باهلل، وىو الذي عرف ا٢بالل وا٢برام ودقائق االحكام، لكنو ال يعرف أسرار 
جالل اهلل، وعآب باهلل وبأمر اهلل، فهو جالس على ا٢بد ا٤بشَبك بْب عآب ا٤بعقوالت، وعآب احملسوسات، فهو تارة مع 

لو، وتارة مع ا٣بلق بالشفقة والرٞبة، فإذا رجع من ربو إٔب ا٣بلق صار معهم كواحد منهم، كأنو ال يعرف اهلل با٢بب 
 اهلل، وإذا خال بربو 

 (ىامش)
شريف، وما وىو خطأ، إذا ال توجد آية هبذا النص ُب ا٤بصحف ال" يعلمهم " بدل " يعلمك : " وُب ٝبيع النسخ ا٤بخطوطة وا٤بطبوعة. 2(: 62)سورة ا١بمعة  - 1

من سورة الرٞبن  2و  1وىي اآلية . ، وليس ُب النسخ184/  2ج " تفسّب الرازي " ما بْب ا٤بعقوفْب زيادة من ا٤بصدر أعِب  - 2. أثبتناه مطابق للمصدر أيضا
على تعليمو تعأب ىؤالء االنبياء ىذه ، وقد نقل الرازي اآليات الدالة 184 - 183/  2ج " تفسّب الرازي "  - 4. 82 - 64(: 18)سورة الكهف  - 3(. 55)

] *  181/  2ج " تفسّب الرازي " ىو شقيق البلخي، كما ُب  - 6. 184/  2ج " تفسّب الرازي " الحظ  - 5. العلوم، وأسقطها ا٤بؤلف رٞبو اهلل روما لالختصار
 .] 

 [125 ] 
: ديقْب، وىو ا٤براد بقولو صلى اهلل عليو وآلومشتغال بذكره وخدمتو، فكأنو ال يعرف ا٣بلق، فهذا سبيل ا٤برسلْب والص

العلماء بأمر اهلل " سائل العلماء " فا٤براد بقولو صلى اهلل عليو وآلو . 1سائل العلماء، وخالط ا٢بكماء، وجالس الكرباء 
الذين ال يعلمون  تعأب غّب العا٤بْب باهلل، فأمر ٗبسائلتهم عند ا٢باجة إٔب االستفتاء، وأما ا٢بكماء فهم العا٤بون باهلل

أوامر اهلل، فأمر ٗبخالطتهم، وأما الكرباء، فهم العا٤بون هبما، فأمر ٗبجالستهم، الن ُب ٦بالستهم خّب الدنيا واآلخرة، 
الذكر باللسان دون القلب، وا٣بوف من ا٣بلق دون الرب، : فللعآب بأمر اهلل: ولكل واحد من الثالثة ثالث عالمات

والعآب باهلل ذاكر خائف مستحي، أما الذكر فذكر . الظاىر وال يستحيي من اهلل ُب السر واالستحياء من الناس ُب
والعآب . الخوف ا٤بعصية، وا٢بياء حياء ما ٱبطر على القلب الحياء الظاىر 2القلب ال اللسان، وا٣بوف خوف الرجاء 



كونو جالسا على ا٢بد ا٤بشَبك بْب عآب : ثة أخرىالثالثة ا٤بذكورة للعآب باهلل فقط، مع ثال: باهلل وأمرأة لو ستة أشياء
فمثل . ، وكونو ٕبيث ٰبتاج الفريقان االوالن إليو، وىو مستغن عنهما3الغيب وعآب الشهادة، وكونو معلما للمسلمْب 

أخرى، العآب باهلل وبأمر اهلل كمثل الشمس ال تزيد وال تنقص، ومثل العآب باهلل فقط، كمثل القمر يكمل تارة وينقص 
 . 4ومثل العآب بأمر اهلل كمثل السراج ٰبرق نفسو ويضئ لغّبه 

 (ىامش)
. 181/  1ج " تفسّب الرازي " ، 29263، ا٢بديث 238/  14ج " كنز العمال " ، 125/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 88/  2ج " تفسّب كشف االسرار "  - 1

سائلوا : عن موسى بن جعفر عن آبائو، قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: " -" نوادر الراوندي " عن نقال  - 188/  74، وج 197/  1ج " ٕبار االنوار " وُب 
ما أثبتناه مطابق  - 3. والظاىر أنو خطأ" خوف الرئاء " ىكذا ُب ٝبيع النسخ ا٤بخطوطة وا٤بطبوعة، وُب ا٤بصدر  - 2". العلماء وخالطوا ا٢بكماء وجالسوا الفقراء 

": " منية ا٤بريد " نقال عن  37/  1ج " احملجة البيضاء " وأيضا ُب " للمسلمْب " بدل " للقسمْب االولْب : " ا٤بخطوطة وا٤بطبوعة، ولكن ُب ا٤بصدر١بميع النسخ 
] عآب باهلل وبأمر اهلل، : ثةالعلماء ثال: قال سفيان: " 23" / علم القلوب " وقال ُب . 181/  2ج " تفسّب الرازي "  - 4. ولعل ما ُب ا٤بصدر أنسب" للقسمْب 

 ] * 

 [126 ] 

والعقول السليمة تشهد بأن . أن ا٤بعقوالت تنقسم إٔب موجودة ومعدومة: أحدٮبا: وأما دليل العقل فنذكر منو وجهْب
. إٔب ٝباد ونام، والنامي أشرف من ا١بمادٍب ا٤بوجود ينقسم . ا٤بوجود أشرف من ا٤بعدوم، بل ال شرف للمعدوم أصال

ٍب ا٢بساس ينقسم إٔب عاقل وغّب عاقل، وال شك أن . ٍب النامي ينقسم إٔب حساس وغّبه، وا٢بساس أشرف من غّبه
فتبْب بذلك أن . ٍب العاقل ينقسم إٔب عآب وجاىل، وال شبهة ُب أن العآب أشرف من ا١باىل. العاقل أشرف من غّبه

قسم يرضاه : أن االمور على أربعة أقسام: 1والثاين . ا٤بعقوالت وا٤بوجودات وىذا أمر يلحق بالواضحاتالعآب أشرف 
كاالمراض وا٤بكاره ُب الدنيا، : العقل، وال ترضاه الشهوة وقسم عكسو، وقسم يرضيانو، وقسم ال يرضيانو، فاالول

ل العلم من ا١بهل ٗبنزلة ا١بنة من النار، فكما أن العقل فمنز . ا١بهل: العلم، والرابع: ا٤بعاصي أٝبع، والثالث: والثاين
والشهوة ال يرضيان بالنار، كذا ال يرضيان با١بهل، وكما أهنما يرضيان با١بنة، كذا يرضيان بالعلم، فمن رضي بالعلم 

: وتٍب من اختار العلم يقال لو بعد ا٤ب. با١بهل فقد رضي بنار حاضرة[ من رضي ] فقد خاص ُب جنة حاضرة، و 
 . تعودت ا٤بقام ُب ا١بنة فادخلها

 (ىامش)
/  2ج " تفسّب الرازي " الحظ  - 1". فذلك العآب الكامل، وعآب باهلل غّب عآب بأمر اهلل، فذلك التقي ا٣بائف، وعآب بأمر اهلل غّب عآب باهلل، فذلك العآب الفاجر 

185 - 186  .] * [ 

 [127 ] 
، وكمال 1كمال اللذة ُب إدراك احملبوب : والدليل على أن العلم جنة، وا١بهل نار أن. تعودت النار فادخلها: ولآلخر

االٓب ُب البعد عن احملبوب، فا١براحة إ٭با تؤٓب، الهنا تبعد جزء من البدن عن جزء، واحملبوب من تلك االجزاء ىو 



بعيد جزء معْب عن جزء معْب، والنار إال ت 2واالحراق بالنار أشد إيالما من ا١برح، الن ا١برح ال يفيد . االجتماع
وإذا تقرر ذلك، فكلما كان االدراك أغوص . 3تغوص ُب ٝبيع االجزاء، وتقتضي تبعيد بعض االجزاء عن بعض 

وال شك أن ٧بل اللذة ىو الروح، وىو أشرف من . وأشد، وا٤بدرك أشرف وأكمل، وا٤بدرك أبقى وأنقى، فاللذة أشرف
ص وأشرف، وأما ا٤بعلوم فال شك أنو أشرف، النو ىو اهلل رب العا٤بْب، وٝبيع ٨بلوقاتو من البدن، وأن إدراك العقل أغو 

فإذا قد تطابق العقل والنقل على شرف العلم، ! ؟  4ا٤بالئكة وغّبىم، وٝبيع تكليفاتو، وأي معلوم أشرف من ذلك 
 . رولنقتصر من ا٤بقدمة على ىذا القد. وارتفاع ٧بلو، وعظم جوىره، ونفاسة ذاتو

 (ىامش)
ولكن " تفسّب الرازي " ، عن 136" / شرح أصول الكاُب " ما أثبتناه مطابق للمصدر، ويقتضيو نسق العبارة، ومطابق أيضا ٤با نقلو صدر ا٤بتأ٥بْب قدس سره ُب  - 1

" ال يقبل : " صدر، وا٤بعُب يقتضيو أيضا، وُب ٝبيع النسخما أثبتناه مطابق للم - 2". بدل إدراك احملبوب " إدراك ا٤بخفيات " ُب ٝبيع النسخ ا٤بخطوطة وا٤بطبوعة 
تفسّب "  - 4. وىو أؤب وأصح" تبعيد ٝبيع االعضاء بعضها عن بعض : "... ىذه ا١بملة وردت ُب ا٤بصدر ىكذا - 3. وىو ال يرجع إٔب ٧بصل" ال يفيد " بدل 

 ] * [. ، ٗبا ىو أبسط ٩با ذكره ا٤بؤلف 186 - 185/  2ج " الرازي 

 [129 ] 

آداب : النوع الثالث[ ] آداب ٱبتص هبا ا٤بعلم : النوع الثاين[ ] آداب اشَبكا فيها : النوع االول] وىي ثالثة أنواع 
 [ ٱبتص هبا ا٤بتعلم 

 [131 ] 

 . ٦بلس الدرسآداهبما ُب أنفسهما، وآداهبما ُب : فيها وىي قسمان

أول ما ٯبب عليهما إخالص النية هلل تعأب ُب طلبو وبذلو، فإن مدار االعمال على النيات، وبسببها [ االمر االول ] 
 يكون العمل تارة خزفة ال قيمة ٥با، وتارة جوىرة ال يعلم قيمتها لعظم قدرىا، وتارة وبال على صاحبو، مكتوب ُب

فيجب على كل منهما أن يقصد بعملو وجو اهلل تعأب وامثال أمره، . ديوان السيئات وإن كان بصورة الواجبات
وإصالح نفسو، وإرشاد عباده إٔب معآب دينو، وال يقصد بذلك غرض الدنيا من ٙبصيل مال أو جاه أو شهرة أو ٛبيز 

و٫بو ذلك من االغراض الفاسدة الٍب تثمر ا٣بذالن من اهلل  عن االشباه أو ا٤بفاخرة لالقران أو الَبفع على االخوان،
 تعأب وتوجب ا٤بقت، 



 [132 ] 
وتفوت الدار اآلخرة والثواب الدائم، فيصّب من االخسرين أعماال، الذين ضل سعيهم ُب ا٢بيوة الدنيا وىم ٰبسبون 

: اهلل تعأب بالعبادة، قال اهلل تعأب واالمر ا١بامع لالخالص تصفية السر عن مالحظة ما سوى. 1أهنم ٰبسنون صنعا 
إٔب . وما أمروا إال ليعبدوا اهلل ٨بلصْب لو الدين حنفاء: ، وقال تعأب2فا عبد اهلل ٨بلصا لو الدين أال اهلل الدين ا٣بالص 

 4دا فمن كان يرجوا لقاء ربو فليعمل عمال صا٢با وال يشرك بعبادة ربو أح: ، وقال تعأب3وذلك دين القيمة : قولو
من كان يريد حرث اآلخرة نزد لو ُب حرثو، ومن  : وقال تعأب. 5نزلت ُب من يعمل العمل، وٰبب أن ٰبمد عليو : قيل

من كان يريد العاجلة عجلنا لو فيها ما نشاء ٤بن : وقال. 6كان يريد حرث الدنيا نؤتو منها ومالو ُب اآلخرة من نصيب 
 : وقال النيب صلى اهلل عليو وآلو. 7حورا نريد ٍب جعلنا لو جهنم يصليها مذموما مد

 (ىامش)
قالو ابن عباس  - 5. 114(: 18)سورة الكهف  - 4. 5(: 98)سورة البينة  - 3. 3 - 2(: 39)سورة الزمر  - 2. 144 - 143(: 18)سورة الكهف  - 1

 ] * [.  18(: 17)سورة االسراء  - 7. 24(: 42)ة الشورى سور  - 6. 99/  6ج " تفسّب ٦بمع البيان " ، و 321/  4ج " إحياء علوم الدين " كما ُب 

 [133 ] 
إ٭با االعمال بالنيات وإ٭با لكل امرئ ما نوى، فمن كانت ىجرتو إٔب اهلل ورسولو فهجرتو إٔب اهلل ورسولو، ومن كانت 

سالم، وأحد قواعده وىذا ا٣برب من أصول اال. 1ىجرتو إٔب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرتو إٔب ما ىاجر إليو 
بأن كسب العبد يكون بقلبو ولسانو وبنانو، فالنية  3ووجهو بعض الفضالء . 2وىو ثلث العلم : قيل. وأول دعائمو

وكان السلف وٝباعة . أحد أقسام كسبو الثالثة، وىي أرجحها، الهنا تكون عبادة بانفرادىا ٖبالف القسمْب اآلخرين
نفات هبذا ا٢بديث تنبيها للمطلع على حسن النية وتصحيحها، واىتمامو بذلك من تابعيهم يستحبون استفتاح ا٤بص

وقال صلى اهلل . 5أبلغ من عملو : وُب لفظ آخر. نية ا٤بؤمن خّب من عملو: وقال صلى اهلل عليو وآلو. 4واتنائو بو 
: ل عن اهلل عزوجل أنو قال٨بربا عن جربئي -وقال صلى اهلل عليو وآلو . 6إ٭با يبعث الناس على نياهتم : عليو وآلو

 : وقال صلى اهلل عليو وآلو. 7االخالص سر من أسراري، استودعتو قلب من أحببت من عبادي 

 (ىامش)
" ، 4227ا٢بديث ( 26)، كتاب الزىد، باب النية 1413/  2ج " سنن ابن ماجة " باب كيف كان بدء الوحي  18 - 17/  1ج " صحيح البخاري "  - 1

 1ج " شرح ا٤بهذب " ، و 22/  1ج " شرح صحيح البخاري " قالو الشافعي وأٞبد، كما ُب  - 2. 51/  1ج " سنن الدار قطِب " ، 28/  1 ج" شرح ا٤بهذب 
ج "  شرح ا٤بهذب" ، "للمطلع " بدل " للمطالع : " ، وفيو6" / االذكار "  - 4. 22/  1ج " شرح صحيح البخاري " ىو أبو بكر البيهقي، كما ُب  - 3. 28/ 
" ، "خّب من علمو : " ، وفيو2، كتاب االٲبان والكفر، باب النية، ا٢بديث 84/  2ج " الكاُب "  - 5". للمطلع : " بدل" للطالب : " ، وفيو29 - 28/  1

إحياء "  - 7. 4229ديث ، ا٢ب(26)، كتاب الزىد، باب النية 1414/  2ج " سنن ابن ماجة "  - 6". أبلغ من عملو : " ، وفيو69/  2ج " أمإب الطوسي 
 ] * [.  322/  4ج " علوم الدين 

 [134 ] 



قاتلت : فما عملت فيها ؟ قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليو رجل استشهد فأٌب بو، فعرفو نعمو، فعرفها، قال
و حٌب ٍب أمر بو، فسحب على وجه. ولكنك قاتلت ليقال جرئ، فقد قيل ذلك. كذبت: قال. فيك حٌب استشهدت

تعلمت : فما عملت فيها ؟ قال: ورجل تعلم العلم وعلمو، وقرأ القرآن فأٌب بو فعرفو نعمو، فعرفها، قال. ألقي ُب النار
قارئ القرآن، فقد : عآب، وقرأت القرآن ليقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال: قال. العلم وعلمتو وقرأت فيك القرآن

من تعلم علما ٩با يبتغى بو : وقال صلى اهلل عليو وآلو. 1 ألقي ُب النار ٍب أمر بو، فسحب على وجهو حٌب. قيل ذلك
: وقال صلى اهلل عليو وآلو. 2وجو اهلل عزوجل، ال يتعلمو إال ليصيب بو غرضا من الدنيا ٓب ٯبد عرف ا١بنة يوم القيامة 

من طلب العلم ليجاري بو : اهلل عليو وآلو وقال صلى. 3من تعلم علما لغّب اهلل وأراد بو غّب اهلل فليتبوأ مقعده من النار 
 . 5فليتبوأ مقعده من النار : وُب رواية. 4العلماء أو ليماري بو السفهاء، أو يصرف بو وجوه الناس إليو أدخلو اهلل النار 

 (ىامش)
، مع زيادة 147/  1ج " لى الصحيحْب ا٤بستدرك ع" ، 322/  2ج " مسند أٞبد " ، 18/  1ج " تفسّب القرطيب " ، 39/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 1

ج " سنن أيب داود " ، 252، ا٢بديث 23، ا٤بقدمة، الباب 93 - 92/  1ج " سنن ابن ماجة "  - 2. واختالف يسّب ُب بعض االلفاظ ُب ا٤بصادر الثالثة االخّبة
، ا٢بديث 193/  14ج " كنز العمال " ، 232/  1ج " وفضلو جامع بيان العلم " ، 3664، كتاب العلم، باب ُب طلب العلم لغّب اهلل، ا٢بديث 323/  3

 3. كا٤بًب" غرضا : " ، وفيهما85/  1ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب " ، 39/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، "غرضا " بدل " عرضا : " وُب ىذه ا٤بصادر - 29424
" أو أراد " ، وفيهما 258، ا٢بديث 23، ا٤بقدمة، الباب 95/  1ج " ابن ماجة  سنن" ، 2655، ا٢بديث 6، كتاب العلم، الباب 33/  5ج " سنن الَبمذي "  -

، 6، كتاب العلم، الباب 33/  5ج " سنن الَبمذي "  - 4". من تعلم علما " بدل " من طلب العلم " وما أثبتناه مطابق ١بميع النسخ، وُب الثاين " وأراد " بدل 
" ، 29457، ا٢بديث 241/  14ج " كنز العمال "  - 5. 44/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 29436، ا٢بديث 197/  14ج " كنز العمال " ، 2654ا٢بديث 

 ] * [.  44/  1ج " شرح ا٤بهذب 

 [135 ] 
وجوه الناس إليكم، [ بو ] ال تعلموا العلم لتماروا بو السفهاء، و٘بادلوا بو العلماء، ولتصرفوا : قال صلى اهلل عليو وآلو

كونوا ينابيع ا٢بكمة، مصابيح ا٥بدى، أحالس البيوت، . ما عند اهلل فإنو يدوم ويبقى، وينفذ ما سواه وابتغوا بقو٥بكم
: وقال صلى اهلل عليو وآلو. 2سرج الليل، جدد القلوب خلقان الثياب، تعرفون ُب أىل السماء وٚبفون ُب أىل االرض 

بو السفهاء، أو ليصرف بو وجوه الناس إليو، أو يأخذ بو  ليباىي بو العلماء، أو ٲباري: من طلب العلم الربع دخل النار
وقال صلى . 4ما ازداد عبد علما، فازداد ُب الدنيا رغبة إال ازداد من اهلل بعدا : وقال صلى اهلل عليو وآلو. 3من االمراء 

أشد الناس عذابا : لووقال صلى اهلل عليو وآ. 5كل علم وبال على صاحبو يوم القيامة إال من عمل بو : اهلل عليو وآلو
مثل الذي يعلم الناس ا٣بّب، وينسى نفسو مثل الفتيلة : وقال صلى اهلل عليو وآلو. 6يوم القيامة عآب ٓب ينفعو علمو 

 تضئ للناس وٙبرق 

 (ىامش)
"  - 2"(. حلس " ، 92" / اس البالغة أس". )" كن حلس بيتك، أي الزمو : ٝبع حلس، وىو مسح يبسط ُب البيت و٘بلل بو الدابة، ومن اجملاز: أحالس"  - 1

" ، نسباه إٔب سفيان، 147/  1ج " سنن الدارمي " ، 44/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 4. 143/  1ج " سنن الدارمي "  - 3. 84/  1ج " سنن الدارمي 
، 127/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  - 5". د من اهلل إال بعدا من ازداد علما وٓب يزدد ُب الدنيا زىدا، ٓب يزد: " ، حرف ا٤بيم، وفيو162/  2ج " ا١بامع الصغّب 

، حرف ا٥بمزة، 42/  1ج " ا١بامع الصغّب " ، 15، ا٢بديث 127/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  - 6. منو" يوم القيامة " ، مع زيادة ُب أولو وسقوط 14ا٢بديث 
 ] * [.  185/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 28977، ا٢بديث 187/  14ج " كنز العمال " 



 [136 ] 
رجل آتاه اهلل علما فبذلو : علماء ىذه االمة رجالن: وقال صلى اهلل عليو وآلو. 2كمثل السراج : وُب راوية. 1نفسو 

للناس، وٓب يأخذ عليو طعما، وٓب يشر بو ٜبنا، فذلك يستغفر لو حيتان البحر، ودواب الرب، والطّب ُب جو السماء، 
يدا شريفا حٌب يرافق ا٤برسلْب، ورجل آتاه اهلل علما فبخل بو عن عباد اهلل، وأخد عليو طعما، وشرى ويقدم على اهلل س

ىذا الذي أتاه اهلل علما، فبخل بو عن عباد اهلل، وأخذ : بو ٜبنا فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار، وينادي مناد
من كتم علما أ١بمو اهلل : وقال صلى اهلل عليو وآلو .3عليو طعما، واشَبى بو ٜبنا، وكذلك حٌب يفرغ من ا٢بساب 

فعلم ُب القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فذاك : العلم علمان: وقال صلى اهلل عليو وآلو. 4بلجام من نار 
، فيحجزه فأما ا٤بؤمن. إين ال أٚبوف على أمٍب مؤمنا وال مشركا: وقال صلى اهلل عليو وآلو. 5حجة اهلل على ابن آدم 

 إٲبانو، وأما 

 (ىامش)
الَبغيب "  - 2. 184/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 28975، ا٢بديث 186/  14ج " كنز العمال " ، 11، ا٢بديث 126/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  - 1

/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 144 - 143/  1ج " قوت القلوب "  - 3. 185 - 184/  ٦1بمع الزوائد ج " ، 13ا٢بديث  127 - 126/  1ج " والَبىيب 
"   ى" و " ة " واعلم أن ُب نسخة االصل أعُب . ، مع اختالف يسّب29494، ا٢بديث 246/  14ج " كنز العمال " ، 55/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 124

٦بمع " و " كنز العمال " و " إحياء علوم الدين " و " قوت القلوب " ُب ثالثة موارد ُب ا٢بديث كما أثبتناه، ولكن ُب سائر النسخ و " طعما ": " ن " و " ط " و 
/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  5/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 182/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 4. ولعل ما أثبتناه أنسب" طعما " طمعا بدل ": الزوائد 
، 217/  14ج " كنز العمال " ، 71/  4ج " عوإب الآلٕب " ، 3/  1ج " ٙبرير االحكام الشرعية  "، 52/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 2، ا٢بديث 121

ج " إحياء علوم الدين " ، 142/  1ج " سنن الدارمي "  - 5. 142/  1ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب " ، 163/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 29147ا٢بديث 
 ] * [.  28947، ا٢بديث 182/  14ج " كنز العمال " حرف العْب،  ،74/  2ج " ا١بامع الصغّب " ، 52/  1

 [137 ] 
وقال صلى . 1ولكن أٚبوف عليكم منافقا عليم اللسان، يقول ما تعرفون، ويعمل ما تنكرون . ا٤بشرك، فيقمعو كفره

أال إن شر : وآلووقال صلى اهلل عليو . 2إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان : اهلل عليو وآلو
وقال  4. من قال أنا عآب فهو جاىل: وقال صلى اهلل عليو وآلو. 3الشر شرار العلماء، وإن خّب ا٣بّب خيار العلماء 

يظهر الدين حٌب ٯباوز البحار، وٚباض البحار ُب سبيل اهلل، ٍب يأٌب من بعدكم أقوام يقرؤون : صلى اهلل عليو وآلو
ىل ُب أولئك من : ن من أقرأ منا، ومن أفقو منا، ومن أعلم منا ؟ ٍب التفت إٔب أصحابو فقالقرأنا القرآ: القرآن، يقولون

 . 5أولئك منكم من ىذه االمة، وأولئك ىم وقود النار : قال. ال: خّب ؟ قالوا



 : بإسناده إٔب علي عليو السالم قال ومن طريق ا٣باصة روى الكليِب

 (ىامش)
/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  - 2. 187/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 29446، ا٢بديث 199/  14ج " كنز العمال " ، 127/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  - 1

"  - 4. 56/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 144/  1 ج" سنن الدارمي "  - 3. 28974، ا٢بديث 176/  14ج " كنز العمال " ، 18، ا٢بديث 128
" مسند االمام موسى بن جعفر " ، "االوسط " ، عن الطرباين ُب 29294، ا٢بديث 243/  14ج " كنز العمال " ، 4، ا٢بديث 134/  1ج " الَبغيب والَبىيب 

، ا٢بديث 134 - 129/  1ج " الَبغيب والَبىيب " ، 18/  1ج " قرطيب تفسّب ال"  - 5. 186/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 48ا٢بديث  54/ عليهما السالم 
 ] * [.  186 - 185/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 29121، ا٢بديث 212/  14ج " كنز العمال " ، 2

 [138 ] 
ا أحل طالب دنيا، وطالب علم، فمن اقتصر من الدنيا على م: منهومان ال يشبعان: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو

ومن أخذ العلم من أىلو وعمل بو ٪با، ومن أراد بو . اهلل لو سلم، ومن تناو٥با من غّب حلها ىلك، إال أن يتوب ويراجع
من طلب العلم ليباىي بو العلماء، أو ٲباري بو السفهاء، أو : وبإسناده إٔب الباقر عليو السالم. 1الدنيا فهي حظو 

وبإسناده إٔب أيب عبد اهلل عليو . 2قعده من النار، إن الرئاسة ال تصلح إال الىلها يصرف بو وجوه الناس إليو، فليتبوأ م
من أراد ا٢بديث ٤بنفعة الدنيا ٓب يكن لو ُب اآلخرة نصيب، ومن أراد بو خّب اآلخرة أعطاه اهلل خّب الدنيا : السالم قال

. ه على دينكم، فإن كل ٧بب لشئ ٰبوط ما أحبإذا رأيتم العآب ٧ببا للدنيا، فاهتمو : وعنو عليو السالم. 3واآلخرة 
ال ٘بعل بيِب وبينك عا٤با مفتونا بالدنيا، فيصدك عن طريق ٧ببٍب، فإن : أوحى اهلل تعأب إٔب داود عليو السالم: وقال

م وعنو عليو السال. 4أولئك قطاع طريق عبادي ا٤بريدين، إن أدىن ما أنا صانع هبم أن أنزع حالوة مناجاٌب من قلوهبم 
وما دخو٥بم ! يا رسول اهلل : الفقهاء أمناء الرسل ما ٓب يدخلوا ُب الدنيا، قيل: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: قال

 : وعنو عليو السالم قال. 5اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروىم على دينكم : ُب الدنيا ؟ قال

 (ىامش)
، كتاب فصل العلم، باب ا٤بستأكل 47/  1ج " الكاُب "  - 2. 1باب ا٤بستأكل بعلمو وا٤بباىي بو، ا٢بديث  ، كتاب فصل العلم،46/  1ج " الكاُب "  - 1

، كتاب 46/  1ج " الكاُب "  - 4. 2، كتاب فصل العلم، باب ا٤بستأكل بعلمو وا٤بباىي بو، ا٢بديث 46/  1ج " الكاُب "  - 3. 6بعلمو وا٤بباىي بو، ا٢بديث 
 ] * [.  5، كتاب فضل العلم، باب ا٤بستأكل بعلمو وا٤بباىي بو، ا٢بديث 46/  1ج " الكاُب "  - 5. 4ستأكل بعلمو وا٤بباىي بو، ا٢بديث فضل العلم، باب ا٤ب

 [139 ] 
صنف يطلبو للجهل وا٤براء، وصنف يطلبو لالستطالة وا٣بتل، وصنف : طلبة العلم ثالثة، فاعرفوىم بأعياهنم وصفاهتم

فصاحب ا١بهل وا٤براء مؤذ ٩بار، متعرض للمقال ُب أندية الرجال، بتذاكر العلم وصفة ا٢بلم، قد : ليطلبو للتفقو والعم
وصاحب االستطالة وا٣بتل ذو خب . تسربل با٣بشوع، وٚبلى من الورع، فدق اهلل من ىذا خيشومو وقطع منو حيزومو

لواهنم ىاضم، ولدينو حاطم، فأعمى اهلل على وملق، يستطيل على مثلو من أشباىو، ويتواضع لالغنياء من دونو، فهو ٢ب



والعمل ذو كابة وحزن وسهر، قد ٙبنك ُب [ التفقو : خ ل] ىذا خربه، وقطع من آثار العلماءء أثره، وصاحب الفقو 
برنسو، وقام الليل ُب حندسو، يعمل وٱبشى وجال داعيا مشفقا مقبال على شأنو عارفا بأىل زمانو، مستوحشا من أوثق 

بإسناده إٔب أيب عبد " ا٣بصال " وروى الصدوق ُب كتاب . 1فشد اهلل من ىذا أركانو وأعطاه يوم القيامة أمانو  إخوانو،
إن من العلماء من ٰبب أن ٯبمع علمو، وال ٰبب أن يوخذ عنو، فذاك ُب الدرك االول من النار، : اهلل عليو السالم قال

ك ُب الدرك الثاين من النار، ومن العلماء من يرى أن يضع العلم ومن العلماء من إذا وعظ أنف، وإذا وعظ عنف، فذا
عند ذوي الثروة والشرف واليرى لو ُب ا٤بساكْب وضعا، فذاك ُب الدرك الثالث من النار، ومن العلماء من يذىب ُب 

الرابع من  قصر ُب شئ من أمره غضب، فذاك ُب الدرك[ أو : خ ل] علمو مذىب ا١ببابرة والسالطْب، فإن رد عليو و 
النار، ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغزربو علمو ويكثر بو حديثو، فذاك ُب الدرك ا٣بامس من 

ولعلو ال يصيب حرفا واحدا، واهلل ال ٰبب ا٤بتكلفْب، فذاك ُب . سلوين: النار، ومن العلماء من يضع نفسو للفتيا ويقول
 الدرك السادس من 

 (ىامش)
 ] * [. ُب ا٤بوضعْب " للتفقو والعمل " بدل " للفقو والعقل : " ، وفيو5، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ا٢بديث 49/  1ج " كاُب ال"  - 1
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 . 1النار، ومن العلماء من يتخذ العلم مروة وعقال فذاك ُب الدرك السابع من النار 

يا : ا٣بضر: فقال. أوصيِب: عليو السالم فقال 2أن موسى عليو السالم لقي ا٣بضر : وعن النيب صلى اهلل عليو وآلو
طالب العلم إن القائل أقل ماللة من ا٤بستمع، فال ٛبل جلساءك إذا حدثتهم، واعلم أن قلبك وعاء، فانظر ماذا 

هنا ليست لك بدار، وال لك فيها ٧بل قرار، وإهنا جعلت بلغة للعباد ٙبشوبو وعاءك، واعرف الدنيا وانبذىا وراءك، فإ
وطن نفسك على الصرب تلق ا٢بلم، وأشعر قلبك التقوى تنل العلم، ورض نفسك ! يا موسى . ليتزودوا منها للمعاد

ن مكثارا با٤بنطق تفرغ للعلم إن كنت تريده، فإ٭با العلم ٤بن تفرغ لو، وال تكون! يا موسى . على الصرب ٚبلص من االٍب
مهذارا، إن كثرة ا٤بنطق تشْب العلماء، وتبدئ مساوئ السخفاء، ولكن عليك بذي اقتصاد، فإن ذلك من التوفيق 
والسداد، وأعرض عن ا١بهال، واحلم عن السفهاء، فإن ذلك فضل ا٢بلماء وزين العلماء، إذا شتمك ا١باىل فاسكت 

ال تفتحن بابا ال تدري ما ! يا ابن عمران . و عليك وشتمو إياك أكثرعنو سلما، وجانبو حزما، فإن ما بقي من جهل
وال تنقضي فيها رغبتو كيف  3من ال تنتهي عن الدنيا هنمتو، ! يا ابن عمران . غلقو، وال تغلقن بابا ال تدري ما فتحو

 يكون 

 (ىامش)
وورد ُب " ا٣بصال " ، نقال عن 149 - 148/  2ج " ٕبار االنوار " اب، من الكت 844من الباب و  33، باب السبعة، ا٢بديث 395/  2ج " ا٣بصال "  - 1
ا٣بضر، بفتح ا٣باء وكسر الضاد، وٯبوز إسكان : " 43/  2ج " شرح صحيح البخاري " قال الكرماين ُب  - 2. ، ونسب إٔب القيل183/  2ج " تفسّب الرازي " 

" ، 593/  12ج " لسان العرب " )" بلوغ ا٥بمة ُب الشئ : النهمة"  - 3". اْب ... تلقيب بو ما جاء ُبالضاد مع كسر ا٣باء وفتحها كما جاء ُب نظائره، وسبب ال
 "( ] * [. هنم 
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تعلم ما تعلم لتعمل بو، وال تعلمو ! عابدا ؟ من ٰبقر حالو ويتهم اهلل ٗبا قضى لو كيف يكون زاىدا ؟ يا موسى 

تعملون للدنيا وأنتم ترزقون : ومن كالم عيسى عليو السالم. 1غّبك نوره  لتحدث بو، فيكون عليك بوره، ويكون على
علماء السوء، االجر تأخذون  2فيها بغّب عمل ؟ وال تعملون لآلخرة، وأنتم ال ترزقون فيها إال بالعمل ؟ وإنكم 

لمة القرب وضيقو، والعمل تضيعون ؟ يوشك رب العمل أن يطلب عملو، وتوشكون أن ٚبرجوا من الدنيا العريضة إٔب ظ
كيف يكون من أىل العلم من سخط رزقو واحتقر منزلتو ؟ . اهلل تعأب هناكم عن ا٣بطايا كما أمركم بالصيام والصالة

وقد علم أن ذلك من علم اهلل وقدرتو، كيف يكون من أىل العلم من اهتم اهلل فيما قضى لو، فليس يرضى شيئا أصابو 
اه عنده آثر من آخرتو، وىو مقبل على دنياه، وما يضره أحب إليو ٩با ينفعو ؟  ؟ كيف يكون من أىل العلم من دني

ويل : ومن كالمو صلوات اهلل عليو. 3كيف يكون من أىل العلم من يطلب الكالم ليخرببو، وال يطلب ليعمل بو ؟ 
 : ٍب قال. 4لعلماء السوء تصلى عليهم النار 

 (ىامش)
منية ا٤بريد " عن  227 - 226/  1ج " ٕبار االنوار " ونقلو العالمة اجمللسي قدس سره ُب  233 - 232/  14، وج 131 - 134/  1ج " ٦بمع الزوائد "  - 1

 2ج " ٕبار االنوار " ، و 211/  1ج " أمإب الطوسي " ، و 319/  2ج " الكاُب " ، ولكن ُب 143/  1ج " سنن الدارمي " ىكذا ُب ٝبيع النسخ و  - 2". 
،  319/  2ج " الكاُب " اعلم أن ُب . 143/  1ج " سنن الدارمي "  - 3. ولعلو أؤب" وإنكم علماء السوء " بدل " علماء السوء ! ويلكم : " و، نقال عن149/ 

 1ج " الطوسي  أمإب" ، و 141" / أخالق العلماء " ، و 169/  2ج " تنبيو ا٣بواطر " ، و 13كتاب االٲبان والكفر، باب حب الدنيا وا٢برص عليها، ا٢بديث 
 4. كما مر" سنن الدارمي " ، وٛبامو ُب 54/  1ج " إحياء علوم الدين " ، نقال عنو، أكثر ىذه ا١بمل، وشطره االخّب ُب 149/  2ج " ٕبار االنوار " ، و 211/ 
 : ] * [. يو، وف2، كتاب فضل العلم، باب لزوم ا٢بجة على العآب وتشديد االمر عليو، ا٢بديث 47/  1ج " الكاُب "  -
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إشتدت مؤونة الدنيا، ومؤونة اآلخرة، أما مؤونة الدنيا، فإنك ال ٛبد يدك إٔب شئ منها إال وجدت فاجرا قد سبقك 

يا داود ال ٘بعل بيِب وبينك : وأوحى اهلل تعأب إٔب داود. 1إليو، وأما مؤونة اآلخرة، فإنك ال٘بد أعوانا يعينونك عليها 
يا فيصدك عن طريق ٦بتيب، فإن أولئك قطاع طريق عبادي ا٤بريدين، إن أدىن ما أنا صانع هبم أن أنزع عا٤با مفتونا بالدن

من تعلم علما من علم اآلخرة لّبيد بو عرضا من عرض : وعن أيب ذر رضي اهلل عنو قال. 2حالوة مناجاٌب من قلوهبم 
 . 3الدنيا ٓب ٯبد ريح ا١بنة 



عظيمة ا٤بقدار كثّبة االخطار دقيقة ا٤بعُب صعبة ا٤برتقى، ٰبتاج طالبها إٔب نظر  -وىي درجة االخالص  -ىذه الدرجة 
وكيف ال يكون كذلك، وىو مدار القبول، وعليو يَبتب الثواب، وبو تظهر ٜبرة . دقيق، وفكر صحيح، و٦باىدة تامة
 . جملاىدعبادة العابد، وتعب العآب، وجد ا

 (ىامش)
وروي . ، رواه عن أيب عبد اهلل عليو الصالة والسالم، عن عيسى عليو السالم146/  2ج " تنبيو ا٣بواطر "  - 1! ". ويل للعلماء السوء كيف تلظى عليهم النار " 

ويل لعلماء السوء  : " حديث مفرد، وقولو" اْب ... الدنيا اشتدت مؤونة: " واعلم أن قولو. 341" / ٙبف العقول " عن االمام موسى بن جعفر سالم اهلل عليهما ُب 
، كتاب فضل العلم، باب ا٤بستأكل 46/  1ج " الكاُب "  - 2. حديث آخر، وخلط بينهما ا٤بصنف ٕبيث يوىم أهنما حديث واحد" كيف تصلى عليهم النار 

ٕبار " ، 9، ا٢بديث 143" / مستطرفات السرائر " ن كتاب أيب القاسم ابن قولويو، ، قسم ا٤بستطرفات، م491" / السرائر "  - 3. 4بعلمو وا٤بباىي بو، ا٢بديث 
 ". ] * [ السرائر " ، نقال عن 28، ا٢بديث 33/  2ج " االنوار 
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ولو فكر االنسان ُب نفسو، وفتش عن حقيقة عملو لوجد االخالص فيو قليال، وشوائب الفساد إليو متوجهة، والقواطع 

مة، سيما ا٤بتصف بالعلم وطالبو، فإن الباعث االكثري سيما ُب االبتداء لباغي العلم طلب ا١باه وا٤بال عليو مَباك
والشهرة، وانتشار الصيت، ولذة االستيالء، والفرح باالستتباع، واشتثارة ا٢بمد والثناء، ورٗبا يلبس عليهم الشيطان مع 

وا٤بظهر ٥بذه . شرع الذي شرعو رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلوغرضكم نشر دين اهلل، والنضال عن ال: ذلك، ويقول ٥بم
فإن  : ا٤بقاصد يتبْب عند ظهور أحد من االقران أكثر علما منو وأحسن حاال، ٕبيث يصرف الناس عنو، فلينظر حينئذ

ٔب غّبه مع كون كان حالو مع ا٤بوقر لو، وا٤بعتقد لفضلو أحسن، وىو لو أكثر أحَباما، وبلقائو أشد استبشارا ٩بن ٲبيل إ
ذلك الغّب مستحقا للمواالة، فهو مغرور وعن دينو ٨بدوع وىو ال يدري كيف، ورٗبا انتهى االمر بأىل العلم إٔب أن 
يتغايروا تغاير النساء فيشق على أحدىم أن ٱبتلف بعض تالمذتو إٔب غّبه وإن كان يعلم أنو منتفع بغّبه ومستفيد منو 

هلكة ا٤بستكنة ُب سر القلب الٍب يظن العلم النجاة منها، وىو مغرور ُب ذلك، وإ٭با وىذا رشح الصفات ا٤ب. ُب دينو
ولو كان الباعث لو على العلم ىو الدين لكان إذا ظهر غّبه شريكا، أو مستبدا أو . ينكشف هبذه العالمات و٫بوىا

أوتاد االرض، ومرشدي ا٣بلق، ومعلميهم معينا على التعليم لشكر اهلل تعأب إذ كفاه وأعانو على ىذا ا٤بهم بغّبه، وكثر 
إ٭با غمك ال نقطاع الثواب عنك، : ورٗبا لبس الشيطان على بعض العا٤بْب ويقول. دين اهلل تعأب و٧بيي سنن ا٤برسلْب

ال النصراف وجوه الناس إٔب غّبك، إذ لو رجعوا إليك أو اتعظوا بقولك، وأخذوا عنك لكنت أنت ا٤بثاب، واغتمامك 
أجزل ثوابا، [ الفضل : خ ل] وال يدري ا٤بسكْب أن انقياده للحق وتسليمو االمر االفضل . اب ٧بمودلفوات الثو 

 وليعلم أن أتباع االنبياء واالئمة لو اغتموا من حيث فوات ىذه ا٤برتبة ٥بم . وأعود عليو ُب اآلخرة من انفراده
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ادىم إٔب ا٢بق وتسليم االمر إٔب أىلو أفضل االعمال بالنسبة واختصاص أىلها هبا، لكانوا مذمومْب ُب الغاية، بل انقي

وىذا كلو من غرور الشيطان وخدعو، بل قد ينخدع بعض أىل العلم بغرور الشيطان، . إليهم، وأعود عليهم ُب الدين



إن النفس وٰبدث نفسو بأنو لو ظهر من ىو أؤب منو لفرح بو، وإخباره بذلك عن نفسو قبل التجربة واالمتحان غرور، ف
ٍب إذا دىاه االمر تغّب، ورجع، وٓب يف بالوعد إال من عصمو اهلل . سهلة القياد ُب الوعد بأمثال ذلك قبل نزول االمر

ومن أحس ُب نفسو هبذه الصفات . 1تعأب وذلك ال يعرفو إال من عرف مكايدة النفس، وطال اشتغالو بامتحاهنا 
وإن كان كال . اب القلوب، فإن ٓب ٯبدىم، فمن كتبهم ا٤بصنفة ُب ذلكا٤بهلكة، فالواجب عليو طلب عالجها من أرب

فإن عجز عن ذلك، فالواجب عليو . االمرين قد امتحى أثره، وذىب ٨بربه، وٓب يبق إال خربه، ويسأل اهلل ا٤بعونة والتوفيق
ورٗبا يأتيو الشيطان ىنا . علماالنفراد والعزلة، وطلب ا٣بمول وا٤بدافعة مهما سئل، إال أن ٰبصل على شريطة التعلم وال

ىذا الباب لو فتح الندرست العلوم، وخرب الدين من بْب ا٣بلق، لقلة ا٤بلتفت إٔب الشرائط : من وجو آخر، ويقول
فليجبو حينئذ بأن دين االسالم ال يندرس بسبب ذلك . وا٤بتلبس باالخالص، مع أن عمارة الدين من أعظم الطاعات

٣بلق الرئاسة، وىو ال يفَب عن عملو إٔب يوم القيامة، بل ينتهض لنشر العلم أقوام ال نصيب مادام الشيطان ٰببب إٔب ا
وقولو صلى اهلل . 2إن اهلل يؤيد ىذا الدين بأقوام الخالق ٥بم : ٥بم ُب اآلخرة، كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو

 : عليو وآلو

 (ىامش)
" فيض القدير : " ، حرف ا٥بمزة، وشرحو74/  1ج " ا١بامع الصغّب " ، 43/  1ج " إحياء علوم الدين "  - 2 .325/  4ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 1

 ] * [.  1، كتاب ا١بهاد، باب من ٯبب عليو ا١بهاد ومن ال ٯبب، ا٢بديث 19/  5ج " الكاُب " ، 342/  5ج " ٦بمع الزوائد " ، 1938، ا٢بديث 279/  2ج 
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فال ينبغي أن يغَب هبذه التلبيسات، فيشتغل ٗبخالطة ا٣بلق حق يَبىب ُب قلبو . 1ىذا الدين بالرجل الفاجر  إن اهلل يؤيد

حب ا١باه وا٤بال ينبت النفاق ُب القلب  : حب ا١باه والثناء والتعظيم، فإن ذلك بذر النفاق، وقال صلى اهلل عليو وآلو
ئبان ضاريان أرسال ُب زريبة غنم بأكثر فسادا فيها من حب ا١باه ما ذ: وقال صلى اهلل عليو وآلو. 2كما ينبت البقل 

فليكن فكره ُب التفطن ٣بفايا ىذه الصفات من قلبو، وُب استنباط طريق ا٣بالص منها،  3. وا٤بال ُب دين ا٤برء ا٤بسلم
فيما يأٌب ويذر، فيقول  فإن الفتنة والضرر هبذه الصفات من العآب وا٤بتعلم أعظم منها ُب غّبه ٗبراحل، فإنو مقتدى بو

إال أن بْب الذنبْب بونا . فيتلبسون هبذه االخالق الذميمة. لو كان ذلك مذموما لكان العلماء أؤب باجتنابو منا: ا١باىل
بعيدا، فإن ا١باىل يأٌب القيامة بذنبو، والعآب يأٌب بذنبو الذي فعلو وذنب من تأسى بو واقتدى بطريقتو إٔب يوم القيامة،  

 . 4رد ُب االخبار الصحيحة كما و 

 (ىامش)
 1ج " إحياء علوم الدين " ، 241/  2ج " سنن الدارمي " ، 349/  2ج " مسند أٞبد " ، 47، الباب (1)، كتاب االٲبان 146/  1ج " صحيح مسلم "  - 1
اعلم أن . 256، 155/  1ج " تنبيو ا٣بواطر "  241، 244/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 2. 213/  7، ج 343، 342/  5ج " ٦بمع الزوائد " ، 43/ 

" ، 344/  2ج " سنن الدارمي "  - 3". ٓب أجده هبذا اللفظ ... حديث حب ا٤بال و: " -" االحياء " ا٤بطبوع هبامش  - 244/  3ج " ا٤بغِب " العراقي قال ُب 
" جائعان : " وُب ىذه ا٤بصادر االربعة - 15 - 14/  2ج " ن العلم وفضلو جامع بيا" ، 456/  3ج " مسند أٞبد " ، 241، 244/  3ج " إحياء علوم الدين 

عن  - 1، كتاب االٲبان والكفر، باب طلب الرئاسة، ا٢بديث 297/  2ج  -" الكاُب " ومثلو ُب . 256، 183، 155/  1ج " تنبيو ا٣بواطر " ، "ضاريان " بدل 
، عن أيب 217" / ٙبف العقول ( " أ: لعلو يريد االخبار الٍب وردت هبذه ا٤بضامْب و٫بوىا - 4. 254/  14ج " ٦بمع الزوائد " وانظر . أيب ا٢بسن عليو السالم

من علم باب ىدى فلو مثل أجر من عمل بو وال ينقص أولئك من أجورىم شيئا، ومن علم باب ضالل كان عليو مثل أوزار من عمل بو وال : " جعفر عليو السالم
من اسًب بسنة حسنة فلو : قال العآب عليو السالم": " االختصاص " ، نقال عن 75، ا٢بديث 24/  2ج " ٕبار االنوار ( " ، ب"شيئا ينقص أولئك من أوزارىم 



ار ٕب( " ، ج"شئ أجرىا وأجر من عمل هبا، من غّب أن ينقص من أجورىم شئ، ومن اسًب بسنة سيئة فعليو وزرىا ووزر من عمل هبا من غّب أن ينقص من أوزارىم 
 : ] * [. -" نوادر الراوندي " نقال عن  - 76، ا٢بديث 24/  2ج " االنوار 

 [146 ] 
إال : وبا١بملة، فمعرفة حقيقة االخالص، والعمل بو ٕبر عميق يغرق فيو ا١بميع إال الشاذ النادر ا٤بستثُب ُب قولو تعأب

الدقائق، وإال التحق بأتباع الشياطْب وىو ال يشعر فليكن العبد شديد التفقد وا٤براقبة ٥بذه  1. عبادك منهم ا٤بخلصْب
استعمال ما يعلمو كل منهما شيئا فشيئا، فإن العاقل ٮبو الرعاية، وا١باىل ٮبو الرواية، وقد روي عن : واالمر الثاين. 2

ذا ناج، وعآب رجل عآب آخذ بعلمو، فه: العلماء رجالن: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: علي عليو السالم أنو قال
وإن أشد أىل النار ندامة وحسرة رجل . وإن أىل النار ليتأذون من ريح العآب التارك لعلمو. تارك لعلمو، فهذا ىالك

دعا عبدا إٔب اهلل تبارك وتعأب فاستجاب لو وقبل منو، فأطاع اهلل فأدخلو ا١بنة، وأدخل الداعي النار بَبكو علمو، 
وعن أيب عبد اهلل عليو . 3أما اتباع ا٥بوى فيصد عن ا٢بق، وطول االمل ينسي اآلخرة واتباعو ا٥بوى، وطول االمل، 

وجاء رجل إٔب علي . 4إن العآب إذا ٓب يعمل بعلمو زلت موعظتو عن القلوب كما يزل ا٤بطر عن الصفا : السالم قال
: ي بن ا٢بسْب عليهما السالمبن ا٢بسْب عليهما السالم فسألو عن مسائل، فأجاب، ٍب عاد ليسأل مثلها، فقال عل

ال تطلبوا علم ما ال تعلمون و٤با تعملوا ٗبا علمتم، فإن العلم إذا ٓب يعمل بو ٓب يزد صاحبو إال  : مكتوب ُب اال٪بيل
 . 5كفرا، وٓب يزدد من اهلل إال بعدا 

 (ىامش)
من يشفع شفاعة حسنة، أو أمر ٗبعروف، أو هنى عن منكر، أو دل : عليو وآلوبإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائو عليهم السالم، قال قال رسول اهلل صلى اهلل " 

 4ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 2. 44(: 15)سورة ا٢بجر  - 1". على خّب، أو أشار بو فهو شريك، ومن أمر بسوء، أو دل عليو، أو أشار بو فهو شريك 
، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، 44/  1ج " الكاُب "  - 4. 1ب استعمال العلم، ا٢بديث ، كتاب فضل العلم، با44/  1ج " الكاُب "  - 3. 325/ 

 " ] * [. ٓب يزد صاحبو " بدل " ٓب يزدد صاحبو : " ، وفيو4، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، ا٢بديث 44/  1ج " الكاُب "  - 5. 3ا٢بديث 

 [147 ] 
من كان فعلو لقولو موافقا فأنت لو : مب يعرف الناجي ؟ قال: هلل عليو السالم فقالوسأل ا٤بفضل بن عمر أبا عبد ا

وقال أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالم ُب كالم لو خطبو . 1بالشهادة، ومن ٓب يكن فعلو لقولو موافقا، فإ٭با ذلك مستودع 
ٓب العامل بغّبه كا١باىل ا٢بائر الذي ال أيها الناس إذا علمتم فاعلموا ٗبا علمتم لعلكم هتتدون، إن العا: على ا٤بنرب

يستفيق عن جهلو، بل قد رأيت أن ا٢بجة عليو أعظم وا٢بسرة أدوم على ىذا العآب ا٤بنسلخ من علمو منها على ىذا 
ا١باىل ا٤بتحّب ُب جهلو، وكالٮبا حائر بائر، ال ترتابوا فتشكوا، وال تشكوا فتكفروا، وال ترخصوا النفسكم فتدىنوا، وال 

دىنوا ُب ا٢بق فتخسروا، وإن من ا٢بق أن تفقهوا، ومن الفقو أن ال تغَبوا، وإن من أنصحكم لنفسو أطوعكم لربو، ت
وعن أيب عبد اهلل عليو . 2أعصاكم لربو، ومن يطع اهلل يأمن ويستبشر، ومن يعص اهلل ٱبب ويندم [ لنفسو ] وأغشكم 

ٍب مو يا : قال. االنصات: يا رسول اهلل ما العلم ؟ فقال: فقال جاء رجل إٔب النيب صلى اهلل عليو وآلو: السالم قال
ٍب مو يا : قال. العمل بو: ٍب مو يا رسول اهلل ؟ قال: قال. ا٢بفظ: ٍب مو ؟ قال: قال. رسول اهلل ؟ قال ؟ االستماع



: ظ] م جليسا كان ٤بوسى بن عمران عليو السال: وعن أيب عبد اهلل عليو السالم قال. 3نشره : رسول اهلل ؟ قال
 إن لصلة القرابة : من أصحابو قد وعى علما كثّبا، فاستأذن موسى ُب زيارة أقارب لو، فقال لو موسى[ جليس 

 (ىامش)
يث وانظر شرح ا٢بد". فأنت لو بالشهادة " بدل " فأثبت لو الشهادة : " ، وفيو5، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، ا٢بديث 45/  1ج " الكاُب "  - 1

  ى" وُب النسخ ا٤بخطوطة و . 6، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، ا٢بديث 45/  1ج " الكاُب "  - 2. 144/  1ج " مرآة العقول " واختالف النسخ ُب 
وإن من " بدل " وإن أنصحكم "  :وبعض النسخ اآلخر، وأيضا ُب ا٤بصدر" ط " ، وما أثبتناه مطابق للمصدر و "كا١باىل ا٢بائر " بدل " كا١باىل ا٣بائن ": " 

 ] * [.  4، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ا٢بديث 48/  1ج " الكاُب "  - 3". أنصحكم 

 [148 ] 
ال يكون إال : فقال الرجل. ٢بقا، ولكن إياك أن تركن إٔب الدنيا، فإن اهلل قد ٞبلك علما فال تضيعو، وتركن إٔب غّبه

غيبتو، فسأل موسى عليو السالم عنو، فلم ٱبربه أحد ٕبالو، فسأل جربئيل عليو ومضى ٫بو أقاربو، فطالت . خّبا
على الباب قد مسخ قردا ُب عنقو  1نعم ىوذا : أخربين عن جلسي فالن ألك بو علم ؟ قال: السالم عنو فقال لو

ليسي ؟ فأوحى اهلل يا رب صاحيب وج: ففزع موسى عليو السالم إٔب ربو، وقام إٔب مصاله يدعو اهلل، ويقول. سلسلة
يا موسى لودعتِب حٌب تنقطع ترقوتاك ما استجبت لك فيو، إين كنت ٞبلتو علما، فضيعو، وركن إٔب غّبه : عزوجل إليو

يا طالب العلم إن العلم ذو : قال أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالم: وروى أبو بصّب عن أيب عبد اهلل عليو السالم قال. 2
، وعينو الرباءة من ا٢بسد، وأدنو الفهم، ولسانو الصدق، وحفظو الفحص، وقلبو حسن فضائل كثّبة، فرأسو التواضع

النية، وعقلو معرفة االسباب واالمور، ويده الرٞبة، ورجلو زيارة العلماء، وٮبتو السالمة، وحكمتو الورع، ومستقره 
وسو ا٤بداراة، وجيشو ٧باورة، العلماء، ومالو النجاة، وقائده العافية، ومركبو الوفاء، وسالحو لْب الكلمة، وسيفو الرضا، وق

وُب حديث . 3االدب، وذخّبتو اجتناب الذنوب، ورداؤه ا٤بعروف، ومأواه ا٤بوادعة، ودليلو ا٥بدى، ورفيقو ٧ببة االخيار 
 : الطويل عن الصادق عليو السالم 4عنوان البصري 

 (ىامش)
" ، 144/  1ج " ياقوت القلوب "  - 2. 581 - 584" / كشف ا٤براد " احملقق حسن زاده اآلملي على  انظر معُب ىذه الكلمة وتفسّبىا ُب تعاليق االستاذ - 1

"  - 3. فقط" منية ا٤بريد " ، عن 44/  2ج " ٕبار االنوار " ونقل ُب . ، مع اختالف كثّب ُب االلفاظ، وٓب أقف عليو بنص ألفاظو55/  1ج " إحياء علوم الدين 
مشكاة " حديث عنوان البصري مروي ُب  - 4". رداؤه ا٤بعروف " بدل " وزاده ا٤بعروف : " ، وفيو2تاب فضل العلم، باب النوادر، ا٢بديث ، ك48/  1ج " الكاُب 
مة اجمللسي، قدس قال العال". عن ٕبار االنوار "  -٤با فيو من الفائدة  -، و٫بن ننقلو ىنا بطولو 226 - 224/  1ج " ٕبار االنوار " ، و 328 - 325" / االنوار 

 ] * [. نقلت من : قال الشيخ مشس الدين ٧بمد بن مكي: وجدت ٖبط شيخنا البهائي قدس اهلل روحو، وما ىذا لفظو: أقول: " اهلل نفسو الزكية

 [149 ] 
ليس العلم بكثرة التعلم إ٭با ىو نور يقع ُب قلب من يريد اهلل أن يهديو، فإذا أردت العلم، فاطلب أوال ُب نفسك 

 واطلب العلم باستعمالو، واستفهم . حقيقة العبودية

 (ىامش)
كنت أختلف إٔب مالك بن أنس سنْب، فلما قدم : قال -وكان شيخا كبّبا قد أتى عليو أربع وتسعون سنة  -خط الشيخ أٞبد الفراىاين رٞبو اهلل عن عنوان البصري 

إين رجل مطلوب ومع ذلك ٕب أوراد ُب كل ساعة من : فقال ٕب يوما. ذ عنو كما أخذت عن مالكجعفر الصادق عليو السالم ا٤بدينة، اختلفت إليو وأحببت أن آخ



لو تفرس ُب : سيآناء الليل والنهار، فال تشغلِب عن وردي، وخذ عن مالك، واختلف إليو كما كنت ٚبتلف إليو، فاغتممت من ذلك، وخرجت من عنده وقلت ُب نف
االخذ عنو، فدخلت مسجد الرسول صلى اهلل عليو وآلو وسلمت عليو، ٍب رجعت من الغد إٔب الروضة وصليت فيها ركعتْب، وقلت خّبا ٤با زجرين عن االختالف إليو و 

ورجعت إٔب داري مغتما وٓب أختلف إٔب مالك بن أنس ٤با . أن تعطف علي قلب جعفر وترزقِب من علمو ما أىتدي بو إٔب صاطك ا٤بستقيم! أسألك يا اهلل يا اهلل 
صليت  رب قليب من حب جعفر، فما خرجت من داري إال إٔب الصالة ا٤بكتوبة حٌب عيل صربي، فلما ضاق صدري تنعلت وترديت وقصدت جعفرا وكان بعد ماأش

ذاء بابو فما ىو قائم ُب مصاله، فجلست ٕب: السالم على الشريف، فقال: العصر، فلما حضرت باب داره استأذنت عليو فخرج حادم لو فقال ما حاجتك ؟ فقلت
: اجلس غفر اهلل لك، فجلست فأطرق مليا، ٍب رفع رأسو، وقال: ادخل على بركة اهلل، فدخلت وسلمت عليو، فرد السالم وقال: لبثت إال يسّبا إذ خرج خادم فقال

 يكن ٕب من زيارتو والتسليم غّب ىذا الدعاء لكان  لو ٓب: ثبت اهلل كنيتك ووفقك، يا أبا عبد اهلل ما مسألتك ؟ فقلت ُب نفسي: أبو عبد اهلل، قال: أبومن ؟ قلت
يا أبا : سألت اهلل أن يعطف قلبك علي ويرزقِب من علمك، وأرجو أن اهلل تعأب أجابِب ُب الشريف ما سألتو، فقال: ما مسألتك ؟ فقلت: ٍب رفع رأسو، ٍب قال. كثّبا

يد اهلل تبارك وتعأب أن يديو، فإن أردت العلم فاطلب أوال ُب نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم ليس العلم بالتعلم، إ٭با ىو نور يقع ُب قلب من ير ! عبد اهلل 
أن ال يرى العبد لنفسو : ثالثة أشياء: ما حقيقة العبودية ؟ قال! يا أبا عبد اهلل : قلت. قل يا أبا عبد اهلل: فقال! يا شريف : باستعمالو، واستفهم اهلل يفهمك، قلت

لو فيما أمره تعأب بو وهناه اهلل ملكا، الن العبيد ال يكون ٥بم ملك، يرون ا٤بال مال اهلل يضعونو حيث أمرىم اهلل بو، وال يدبر العبد لنفسو تدبّبا، وٝبلة اشتغا فيما خولو
يو وإذا فوض العبد تدبّب نفسو على مدبره ىان عليو مصائب عنو، فإذا ٓب يرد العبد لنفسو فيما خولو اهلل تعأب ملكا ىان عليو االنفاق فيما أمره اهلل تعأب أن ينفق ف

ثالثة ىان عليو الدنيا، وإبليس، وا٣بلق، وال الدنيا، وإذا اشتغل العبد ٗبا أمره اهلل تعأب وهناه ال يتفرغ منهما إٔب ا٤براء وا٤بباىاة مع الناس، فإذا أكرم اهلل العبد هبذه ال
تلك الدار اآلخرة ٪بعلها للذين : " لب ما عند الناس عزا وعلوا، وال يدع أيامو باطال، فهذا أول درجة التقى، قال اهلل تبارك وتعأبيطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، وال يط

إهنا وصيٍب ٤بريدي أوصيك بتسعة أشياء ف: أوصِب، قال! يا أبا عبد اهلل : قلت[.  83(: 28)سورة القصص " ] ال يريدون علوا ُب االرض وال فسادا والعاقبة للمتقْب 
قال . فاحفظها وإياك والتهاون هباالطريق إٔب اهلل تعأب، واهلل أسأل أن يوفقك الستعمالو، ثالثة منها ُب رياضة النفس، وثالثة منها ُب ا٢بلم، وثالثة منها ُب العلم، 

يورث ا٢بماقة والبلو، وال تأكل إال عند ا١بوع، وإذا أكلت فكل حالال وسم  فإياك أن تأكل ماال تشتهيو فإن: أما اللواٌب ُب الرياضة: فقال. ففرغت قليب لو: عنوان
 ] * [. فإن كالن وال بد فثلث لطعامو وثلث لشرابو وثلث لنفسو . ما مال آدمي وعاء شرا من بطنو: اهلل، واذكر حديث الرسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو

 [154 ] 
 . 1اهلل يفهمك 

اعلم أن العلم ٗبنزلة الشجرة، والعمل ٗبنزلة الثمرة، والغرض من الشجرة ا٤بثمرة ليس إال ٜبرهتا، أما شجرهتا بدون 
وإ٭با كان الغرض . االستعمال، فال يتعلق هبا غرض أصال، فإن االنتفاع هبا ُب أي وجو كان ضرب من الثمرة هبذا ا٤بعُب

فعلم ا٤بعاملة ىو معرفة . علم معاملة، وعلم معرفة: مطلقا العمل، الن العلوم كلها ترجع إٔب أمرين الذاٌب من العلم
وعلم . ا٢بالل وا٢برام ونظائرٮبا من االحكام، ومعرفة أخالق النفس ا٤بذمومة واحملمودة، وكيفية عالجها والفرار منها

من العلوم إما آالت ٥بذه العلوم أو يراد هبا عمل من االعمال ُب وما عداٮبا . ا٤بعرفة كالعلم باهلل تعأب وصفاتو وأ٠بائو
. وظاىر أن علوم ا٤بعاملة ال تراد إال للعمل، بل لوال ا٢باجة إليو ٓب يكن ٥با قيمة. ا١بملة، كما ال ٱبفى على من تتبعها

اصي، وإلزامها الطاعات، احملكم للعلوم الشرعية و٫بوىا، إذا أٮبل تفقد جوارحو وحفظها عن ا٤بع: 2وحينئذ فنقول 
 وترقيها من الفرائض إٔب النوافل، ومن الواجبات إٔب السنن اتكاال على اتصافو بالعلم، وأنو ُب نفسو ىو ا٤بقصود، مغرور 

 (ىامش)
ت صادقا فيما تقول فأسأل اهلل إن كن: إن قلت عشرا ٓب تسمع واحدة، ومن شتمك فقل لو: إن قلت واحدة ٠بعت عشرا، فقل: فمن قال لك: وأما اللواٌب ُب ا٢بلم

فاسأل العلماء ما جهلت، وإياك : وأما اللواٌب ُب العلم. أن يغفر ٕب، وإن كنت كاذبا فيما تقول فاهلل أسأل أن يغفر لك، ومن وعدك با٣بُب فعده بالنصيحة والدعاء
قم . د إليو سبيال، واىرب من الفتيا ىربك من االسد، وال ٘بعل رقبتك للناس جسراأن تسأ٥بم تعنتا و٘بربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئا، وخذ باالحتياط ُب ٝبيع ما ٘ب

 2. مر آنفا ُب ضمن حديث عنوان البصري 1". فقد نصحت لك وال تفسد علي وردي، فإين امرء ضنْب بنفسي، والسالم على من اتبع ا٥بدى ! عِب يا أبا عبد اهلل 
 . ] * [ 221 - 219/  1ج " تنبيو ا٣بواطر " ، 335 - 334/  3ج " إحياء علوم الدين " الحظ 
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ُب نفسو، ٨بدوع عن دينو، ملبس عليو عاقبة أمره، وإ٭با مثلو مثل مريض بو علة ال يزيلها إال دواء مركب من أخالط  
 كثّبة، ال يعرفها إال حذاق االطباء، فسعى ُب طلب الطبيب بعد أن ىاجر عن وطنو حٌب عثر على طبيب حاذق،
فعلمو الدواء، وفصل لو االخالط، وأنواعها ومقاديرىا، ومعادهنا الٍب منها ٘بلب وعلمو كيفية دق كل واحد منها، 
وكيفية خلطها وعجنها، فتعلم ذلك منو، وكتب منو نسخة حسنة ٕبسن خط، ورجع إٔب بيتو، وىو يكررىا ويقرأىا، 

ىيهات لو كتب منو ألف ! ن ذلك يغِب عنو من مرضو شيئا ؟ ويعلمها ا٤برضى، وٓب يشتغل بشرهبا واستعما٥با، أفَبى أ
نسخة، وعلمو ألف مريض حٌب شفى ٝبيعهم، وكرره كل ليلة ألف مرة ٓب يغنو ذلك من مرضو شيئا إٔب أن يزن 
الذىب، ويشَبي الدواء وٱبلطو كما تعلم، ويشربو، ويصرب على مرارتو، ويكون شربو ُب وقتو، وبعد تقدًن االحتماء، 

يع شروطو، وإذا فعل ٝبيع ذلك كلو، فهو على خطر من شفائو، فكيف إذا ٓب يشربو أصال ؟ ىكذا الفقيو إذا وٝب
أحكم علم الطاعات، وٓب يعمل هبا، وأحكم علم ا٤بعاصي الدقيقة وا١بليلة، وٓب ٯبتنبها، وأحكم على االخالق 

يتصف هبا، فهو مغرور ُب نفسو ٨بدوع عن دينو، إذ ا٤بذمومة، وما زكى نفسو منها، وأحكم علم االخالق احملمودة، وٓب 
وعند . قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتها، وكتب علمها، وعملها الناس: وٓب يقل 1. قد أفلح من زكيها: قال اهلل تعأب

 تعأب ال يغرنك ىذا ا٤بثال، فإن العلم بالدواء ال يزيل ا٤برض، وأما أنت فمطلبك القرب من اهلل: ىذا يقول لو الشيطان
فإن كان ا٤بسكْب معتوىا مغرورا وافق ذلك . وثوابو، والعلم ٯبلب الثواب، ويتلو عليو االخبار الواردة ُب فضائل العلم

أتذكرين فضائل العلم، وتنسيِب ما ورد ُب العآب الذي ال : ىواه، فاطمان إليو وأٮبل، وإن كان كيسا، فيقول للشيطان
صفو مشّبا إٔب بلعم بن باعورا، الذي كان ُب حضرتو اثنا عشر ألف ٧بربة يكتبون ُب و  -يعمل بعلمو، كقولو تعأب 

 عنو، 

 (ىامش)
 . ] * [ 9(: 91)سورة الشمس  - 1

 [152 ] 
كما نقلو ٝباعة من   1العلم، مع ما آتاه اهلل من اآليات ا٤بتعددة الٍب كان من ٝبلتها أنو كان ٕبيث إذا نظر يرى العرش 

مثل : وقولو تعأب ُب وصف العآب التارك لعلمو 2. ل الكلب إن ٙبمل عليو يلهث أو تَبكو يلهثفمثلو كمث: العلماء
كمثل ا٢بمار ٰبمل أسفارا   -الذين ٞبلوا التورية ٍب ٓب ٰبملوىا أي ٓب يفعلوا الغاية ا٤بقصودة من ٞبلها، وىو العمل هبا 

من ازداد علما، وٓب يزدد ىدى : صلى اهلل عليو وآلو وقد قال! فأي خزي أعظم من ٛبثيل حالو بالكلب وا٢بمار ؟ . 3
كما [ هبا : ظ] ، فيدور بو 5يلقى العآب ُب النار فتندلق أقتابو : وقال صلى اهلل عليو وآلو. 4ٓب يزدد من اهلل إال بعدا 

 : وكقولو عليو السالم. 6يدور ا٢بمار ُب الرحا 

 (ىامش)
إحياء "  4. 5(: 62)سورة ا١بمعة  - 3. 176(: 7)سورة االعراف  - 2. 422/  4ج " تفسّب البحر احمليط  "، 321 - 319/  7ج " تفسّب القرطيب "  - 1

ميزان العمل " ، نقال عنو، 5، ا٢بديث 37/  2ٕبار االنوار ج " ، 65" / عدة الداعي " ، 224/  1ج " تنبيو ا٣بواطر " ، 334/  3، ج 52/  1ج " علوم الدين 
ما ٙبوى من البطن، يعِب : القتب: وقيل... أقتاب،: ا٤بعى، أنثى، وا١بمع: القتب والقتب": " قتب " ، مادة 661/  1ج " لسان العرب " قال ُب  5. 115" / 



سَبخى وخرج ا: اندلق بطنو": " دلق " ، مادة 142/  14وقال أيضا ُب ج " فتندلق أقتاب بطنو : استدار، وىي ا٢بوايا، وأما االمعاء فهي االقصاب، وُب ا٢بديث
خروج : االندالق: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى ُب النار فتندلق أقتاب بطنو، قال أبو عبيد... خرجت أمعاؤه، وُب ا٢بديث: متقدما، وطعنو فاندلقت أقتاب بطنو

أي أمعاؤه ٚبرج من بطنو : " على ا٢بديث بقولو" الَبغيب والَبىيب " وقد علق ٧بمد مصطفى عماره ٧بقق كتاب ". الشئ من مكانو، يريد خروج أمعائو من جوفو 
/  4ج " صحيح مسلم " وُب . 334/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 6(. ، ا٥بامش124/  1ج " الَبغيب والَبىيب " )" وٲبر عليها كما يدور ا٢بمار برحاه 

تفسّب ابن كثّب " ، و 2،، ا٢بديث 124/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  ، و247، 245/  5ج " مسند أٞبد " ، و 7، الباب (53)، كتاب الزىد والرقائق 2291
 " ] * [. فيدور بو " بدل " فيدور هبا : " ، مثلو با٤بعُب وتقارب اللفظ، وُب ٝبيع ىذه ا٤بصادر94/  1ج " 
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وال ] وويل للذي يعلم  ويل للذي ال يعلم مرة، ولو شاء اهلل لعلمو،: وقول أيب الدرداء. 1شر الناس العلماء السوء 

ما ذا عملت فيما علمت ؟ وكيف قضيت شكر اهلل : أي إن العلم حجة عليو، إذ يقال لو. 3سبع مرات  2[ يعمل 
فهذا وأمثالو ٩با قد . 4إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عآب ٓب ينفعو اهلل بعلمو : تعأب ؟ وقال صلى اهلل عليو وآلو

والذي أخرب بفضيلة العلم ىو الذي اخرب بذم العلماء ا٤بقصرين . وغّبه أكثر من أن ٰبصىأسلفناه ُب صدر ىذا الباب 
وأما علم . 5ُب العمل بعلمهم وأن حا٥بم عند اهلل أشد من حال ا١بهال، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 

ل للعمل ا٤بضيع المر اهلل تعأب وحدوده ُب ا٤بعرفة باهلل تعأب، وما يتوقف عليو من العلوم العقلية، فمثل العآب بو ا٤بهم
شدة غروره، مثل من أراد خدمة ملك، فعرف ا٤بلك، وعرف أخالقو وأوصافو ولونو وشكلو وطولو وعرضو وعادتو 
و٦بلسو، وٓب يتعرف ما ٰببو ويكرىو ويغضب عليو، وما يرضى بو، أو عرف ذلك إال أنو قصد خدمتو، وىو مالبس 

طل عن ٝبيع ما ٰببو من زي وىيأة وحركة وسكون، فورد على ا٤بلك، وىو يريد التقرب منو ١بميع ما يغضب بو، وعا
واالختصاص بو، متلطخا ٔبميع ما يكرىو ا٤بلك، عاطال من ٝبيع ما ٰببو، متوسال إليو ٗبعرفتو لو، ولنسبو وا٠بو وبلده 

 . وشكلو وصورتو، وعادتو ُب سياسة غلمانو ومعاملة رعيتو

 (ىامش)
 - 3". حلية االولياء " وأيضا " إحياء علوم الدين " زيادة الزمة من ا٤بصدر، أعِب  - 2. 224/  1ج " تنبيو ا٣بواطر " ، 334/  3ج " حياء علوم الدين إ"  - 1
" فيض القدير " وُب . 6/  2ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 224/  1ج " تنبيو ا٣بواطر " ، 334/  3ج " إحياء علوم الدين " ، 211/  1ج " حلية االولياء " 

" تنبيو ا٣بواطر " ، 334/  3، ج 3/  1ج " إحياء علوم الدين "  - 4". ويل ٤بن ال يعلم مرة وويل ٤بن علم وٓب يعمل ألف مرة : قال أبو الدرداء: " 514/  5ج 
 . ] * [ 85(: 2)سورة البقرة  - 5. 29499، ا٢بديث 248/  14ج " كنز العمال . " 185/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 224/  1ج 
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بل ىذا مثال العآب بالقسمْب معا، التارك ٤با يعرفو، وىو عْب الغرور، فلو ترك ىذا العآب ٝبيع ما عرفو، واشتغل بأدىن 

اتباعو بل تقصّبه ُب العمل، و . معرفتو وٗبعرفة ما ٰببو ويكرىو، لكان ذلك أقرب إٔب نيلو ا٤براد من قربتو واالختصاص بو
للشهوات يدل على أنو ٓب ينكشف لو من ا٤بعرفة إال االسامي دون ا٤بعاين، إذ لو عرف اهلل حق معرفتو ٣بشيو واتقاه،  

وال يتصور أن يعرف االسد عاقل، ٍب ال يتقيو وال ٱبافو، . 1إ٭با ٱبشى اهلل من عباده العلماء : كما نبو اهلل عليو بقولو
نعم من يعرف من االسد لونو وشكلو . 2خفِب كما ٚباف السبع الضاري : عليو السالموقد أوحى اهلل تعأب إٔب داود 

 . 3رأس ا٢بكمة خشية اهلل تعأب : وُب فاٙبة الزبور. وا٠بو قد ال ٱبافو، وكأنو ما عرف االسد



خذه بظواىر الشريعة، واستعمال ما دونو الفقهاء من الصالة الصيام والدعاء وتالوة وللعآب ُب تقصّبه ُب العمل بعد أ
القرآن، وغّبىا من العبادات ضروب أخر، فإن االعمال الواجبة عليو، فضال عن غّب الواجبة، غّب منحصرة فيما ذكر، 

 بة بو بل من ا٣بارج عن االبواب الٍب رتبها الفقهاء ما ىو أىم، ومعرفتو أوجب وا٤بطال

 (ىامش)
تنبيو ا٣بواطر " ، 335/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 3. 221/  1ج " تنبيو ا٣بواطر " ، 335/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 2. 28(: 35)سورة فاطر  - 1
رأس : " ، عن النيب صلى اهلل عليو وآلو828، باب النوادر، وىو آخر أبواب الكتاب، ا٢بديث 272/  4ج " كتاب من ال ٰبضره الفقيو " وُب . 221/  1ج " 

 " ] * [. ا٢بكمة ٨بافة اهلل عزوجل 

 [155 ] 
من الكرب والرئاء وا٢بسد وا٢بقد، وغّبىا من الرذائل : وا٤بناقشة عليو أعظم، وىو تطهّب النفس عن الرذائل ا٣بلقية

ة، وكالم ذي اللسانْب، وذكر عيوب ا٤بهلكات، ٩با ىو مقرر ُب علوم ٚبتص بو، وحراسة اللسان عن الغيبة والنميم
وكذا القول ُب سائر ا١بوارح، فإن ٥با أحكاما ٚبصها وذنوبا مقررة ُب ٧با٥با، البد لكل أحد من . ا٤بسلمْب وغّبىا

تعلمها وامتثال حكمها، وىي تكليفات ال توجد ُب كتاب البيوع واالجارات وغّبىا من كتب الفقو، بل البد من 
وما أعظم اغَبار العآب باهلل تعأب ُب رضاه بالعلوم . اء ا٢بقيقة العاملْب، وكتبهم ا٤بدونة ُب ذلكالرجوع فيها إٔب علم

وغرور من ىذا شأنو يظهر لك من حيث العلم ومن حيث . الر٠بية، وإغفالو إصالح نفسو وإرضاء ربو تبارك وتعأب
ا٤بريض إذا تعلم نسخة الدواء، واشتغل بتكراره أما العمل، فقد ذكرنا وجو الغرور فيو، وأن مثالو مثال  1: العمل

وتعليمو، البل مثالو مثال من بو علة البواسّب والربسام، وىو مشرف على ا٥بالك، ٧بتاج إٔب تعلم الدواء واستعمالو، 
: فاشتغل بتعلم دواء االستحاضة، وتكرار ذلك ليال وهنارا، مع علمو بأنو رجل ال ٰبيض وال يستحيض، ولكنو يقول

ا يقع علة االستحاضة المرأة، وتسألِب عنو، وذلك غاية الغرور، حيث ترك تعلم الدواء النافع لعلتو مع استعمالو، رٗب
، وا٢بسد والرئاء 2كذلك ا٤بتفقو ا٤بسكْب، قد تسلط عليو اتباع الشهوات، واالخالد إٔب االرض . ويشتغل ٗبا ذكرناه

ن الصا٢بات، ولو فتش عن باطنها وجدىا من ا٤بعاصي والغضب والبغضاء والعجب باالعمال الٍب يظنها م
 : الواضحات، فليلتفت إٔب قولو صلى اهلل عليو وآلو

 (ىامش)
ولكنو أخلد إٔب االرض واتبع (: "... 7)من سورة االعراف  176تعبّب لطيف مستفاد من اآلية  - 2. 339 - 338/  3ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 1

 ... ". ] * [. ىويو
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وإٔب قولو صلى . 2ال يدخل ا١بنة من ُب قلبو مثقال ذرة من كرب : وإٔب قولو صلى اهلل عليو وآلو 1. أدىن الرئاء الشرك

حب ا٤بال والشرف : وإٔب قولو صلى اهلل عليو وآلو. 3ا٢بسد يأكل ا٢بسنات كما تأكل النار ا٢بطب : اهلل عليو وآلو



وكذلك يَبك . إٔب غّب ذلك من االخبار ا٤بدونة ُب أبواب ىذه ا٤بهلكات. 4ل ينبتان النفاق كما ينبت ا٤باء البق
استعمال الدواء لسائر ا٤بهلكات الباطنة، ورٗبا ٱبتطفو ا٤بوت قبل التوبة والتالُب، فيلقى اهلل وىو عليو غضبان، فَبك 

واالستحاضات والسلم ذلك كلو، واشتغل بعلم النحو وتصريف الكلمات وا٤بنطق وٕبث الدالالت وفقو ا٢بيض 
واالجارات واللعان وا١براحات والدعاوي والبينات والقصاص والديات، وال ٰبتاج إٔب شئ من ذلك ُب مدة عمره إال 
نادرا، وإن احتاج إليو أو احتاج إليو غّبه فهو من فروض الكفايات، وغفل مع ذلك من العلوم الٍب ىي فرض عيِب 

م إذا قصد هبا وجو اهلل تعأب العظيم، وثوابو ا١بسيم أهنا فرض كفاية، ومرتبة فرض فغاية تلك العلو . بإٝباع ا٤بسلمْب
الكفاية بعد ٙبصيل فرض العْب، فلو كان غرض ىذا الفقيو العآب بعلمو وجو اهلل تعأب، ال شتغل ُب ترتيب العلوم 

 وع، طالب للرئاسة باالىم فاالىم، واالنفع فاالنفع، فهو إما غافل مغرور، وإما مراء ُب دينو ٨بد

 (ىامش)
،  94/  1ج " صحيح مسلم "  - 2". الشرك " بدل " شرك : " ، وفيهما335/  3ج " إحياء علوم الدين " ، 274/  3ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب "  - 1

" ا١بامع الصغّب " ، 335/  3ج " علوم الدين  إحياء" ، 547/  3ج " الَبغيب والَبىيب "  - 3. 335/  3ج " إحياء علوم الدين " ، 44كتاب االٲبان، الباب 
. 256، 155/  1ج " تنبيو ا٣بواطر . " 335، 241، 244/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 4. 424/  2ج " روضة الواعظْب " ، حرف ا٢باء، 151/  1ج 

 " ] * [. ٓب أجده هبذا اللفظ .. .حديث حب ا٤بال و": " االحياء " ، ا٤بطبوع هبامش 244/  3ج " ا٤بغِب " قال العراقي ُب 
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وليعلم من ذلك أيضا أن . واالستعالء، وا١باه وا٤بال، فيجب عليو التنبيو لدواء إحدى العلتْب قبل أن تقوى عليو وهتلكو

، وىو تعأب بإدراك جاللو وعظمتو ٦1برد تعلم ىذه ا٤بسائل ا٤بدونة ليس ىو الفقو عند اهلل تعأب وإ٭با الفقو عن اهلل 
العلم الذي يورث ا٣بوف وا٥بيبة وا٣بشوع، وٰبمل على التقوى، ومعرفة الصفات ا٤بخوفة فيجتنبها، واحملمودة فّبتكبها، 

فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ُب : ويستشعر ا٣بوف ويستثّب ا٢بزن، كما نبو اهلل تعأب عليو ُب كتابو بقولو
والذي ٰبصل بو االنذار غّب ىذا العلم ا٤بدون، فإن مقصود ىذا العلم حفظ . 2وا إليهم الدين وليندروا قومهم إذا رجع

االموال بشروط ا٤بعامالت، وحفظ االبدان باالموال وبدفع القتل وا١براحات، وا٤بال ُب طريق اهلل آلة، والبدن مركب، 
قلب الٍب ىي الصفات ا٤بدمومة، وىي ا٢بجاب وإ٭با العلم ا٤بهم ىو معرفة سلوك الطريق إٔب اهلل تعأب، وقطع عقبات ال

بْب العبد وبْب اهلل تعأب، فإذا مات ملوثا بتلك الصفات كان ٧بجوبا عن اهلل تعأب، ومن ٍب كان العلم موجبا للخشية، 
ء أو أعم من أن يكونوا فقها. 3إ٭با ٱبشى اهلل من عباده العلماء : بل ىي منحصرة ُب العآب كما نبو عليو تعأب بقولو

ومثال ىذا الفقيو ُب االقتصار على علم الفقو ا٤بتعارف مثال من اقتصر من سلوك طريق ا٢بج على علم . غّب فقهاء
 الرواية وا٣بف، وال شك أنو لو ٓب يكن لتعطل  4ا٣برز 

 (ىامش)
وترك علم هتذيب : "... 339/  3ج " إحياء علوم الدين " ُب قال الغزإب ". عن اهلل " بدل " عند اهلل " ولكن ُب بعضها " ة " كذا ُب أكثر النسخ ونسخة   - 1

وسبب غروره ما ٠بع ُب الشرع من ... االخالق وترك الفقو عن اهلل تعأب بإدراك جاللو وعظمتو وىو العلم الذي يورث ا٣بوف وا٥بيبة وا٣بشوع وٰبمل على التقوى
 - 3. 122(: 9)سورة التوبة  - 2... ". صفاتو ا٤بخوفة وا٤برجوة ليستشعر القلب ا٣بوف ويالزم التقوى تعظيم الفقو وٓب يدر أن ذلك الفقو ىو الفقو عن اهلل ومعرفة

 ] * [. خرزة مثل : وا٣برز معروف، الواحدة. خرزت ا١بلد خرزا، من باب ضرب وقتل، وىو كا٣بياطة ُب الثياب"  - 4. 28(: 35)سورة فاطر 
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كذلك ىذا الرجل لو ٓب يتعلم ىذه العلوم لتعطلت معرفة االحكام، . ا٢باج ُب شئ ا٢بج، ولكن ا٤بقتصر عليو ليس من
وإذا كان ىذا مثال حال الفقيو العارف . إال أهنا ليست ا٤بنجية بنفسها، كما حررناه بل ىي مقدمة للمقصد الذاٌب

لكون والفساد الذي مآلو ٧بض بشرع اهلل ورسولو وأئمتو ومعآب دين اهلل، فكيف حال من يصرف عمره ُب معرفة عآب ا
الفساد، واالشتغال ٗبعرفة الوجود، وىل ىو نفس ا٤بوجودات أو زائد عليها أو مشَبك بينها، أو غّب ذلك من ا٤بطالب 

وإ٭با مثا٥بم ُب ذلك مثال ملك اٚبذ عبيدا، . الٍب ال ٜبرة ٥با، بل ٓب ٰبصل ٥بم حقيقة ما طلبوا معرفتو فضال عن غّبه
داره واالشتغال ٖبدمتو وتكميل نفوسهم فيما يوجب الزلفى لدى حضرتو واجتناب ما يبعد من جهتو، وأمرىم بدخول 

فلما أدخلهم داره ليشتغلوا ٗبا أمرىم بو أخذوا ينظرون إٔب جدران داره وأرضها وسقفها حٌب صرفوا عمرىم ُب ذلك 
م عند سيدىم ا٤بنعم عليهم ا٤بسدي جليل إحسانو النظر وماتوا، وٓب يعرفوا ما أراد منهم ُب تلك الدار، فكيف ترى حا٥ب

أن مثال ىؤالء أٝبع مثال بيت  1واعلم ! إليهم مع ىذا االٮبال العظيم لطاعتو، بل االهنماك الفظيع ُب معصيتو ؟ 
، ظاىرىا جص، وباطنها نًب، أو  2مظلم باطنو، وضع السراج على سطحو حٌب استنار ظاىره، بل مثال بئر ا٢بش 

وتى ظاىرىا مزينة وباطنها جيفة، وكمثال رجل قصد ضيافة ا٤بلك إٔب داره فجصص باب داره، وترك ا٤بزابل ُب كقبور ا٤ب
رجل زرع زرعا فنبت، ونبت معو حشيش يفسده، فأمر : بل أقرب مثال إليو. صدر داره، وذلك غرور واضح جلي

 يزال يقوى أصلو بتنقية الزرع عن ا٢بشيش بقلعو من أصلو، فأخذ ٯبز رأسو ويقطعو، فال 

 (ىامش)
موضع : ا٢بش"  - 2. 336 - 335/  3ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 1"(. خرز " ، 244" / ا٤بصباح ا٤بنّب . " )" فقاره: قصب وقصبة، وخرز الظهر

 ". ] * [ حشش " ، 286/  6ج " لسان العرب " ، و 166 - 165" / ا٤بصباح ا٤بنّب " راجع " قضاء ا٢باجة 

 [159 ] 
وينبت، الن مغارس النقائص ومنابت الرذائل ىي االخالق الذميمة ُب القلب، فمن ال يطهر القلب منها ٓب تتم لو 

أما الطالء ليزيل : بل كمريض ظهر بو ا١برب، وقد أمر بالطالء وشرب الدواء. الطاعات الظاىرة إٔب مع اآلفات الكثّبة
، فقنع بالطالء وترك الدواء، وبقي يتناول ما يزيد ُب ا٤بادة، فال يزال ما على ظاىره، والدواء ليقلع ما دتو من باطنو

نسأل اهلل تعأب أن يصلحنا النفسنا، ويبصرنا بعيوبنا، . يطلي الظاىر، وا١برب دائما يتزايد ُب الباطن إٔب أن أىلكو
 .وينفعنا ٗبا علمنا وال ٯبعلو حجة علينا، فإن ذلك بيده، وىو أرحم الراٞبْب

أعِب استعمال  -إال أهنا بأسرىا ترجع إٔب الثاين  1واحد منهما شرائط متعددة، ووظائف متبددة بعد ىذين  لولك
فإن العلم متناول ٤بكارم االخالق وٞبيد االفعال، والتنزه عن مساوئها، فإذا استعملو على وجهو أوصلو إٔب كل  -العلم 

 -فمما يلزم كل واحد منهما [ ُب التوكل على اهلل تعأب واالعتماد عليو ] . خّب ٲبكن طلبو، وأبعده عن كل دنية تشينو
توجيو نفسو إٔب اهلل تعأب واالعتماد عليو ُب أموره وتلقي الفيض اال٥بي  -بعد تطهّب نفسو من الرذائل ا٤بذكورة وغّبىا 

علم، وإ٭با ىو نور من اهلل تعأب، ليس بكثرة الت - 2كما تقدم من كالم الصادق عليو السالم   -من عنده فإن العلم 
 . ينزلو على من يريد أن يهديو



 (ىامش)
 ] * [.  149ُب االمر الثاين من القسم االول من النوع االول، ص  - 2. يعِب االمر االول والثاين، وٮبا إخالص النية واستعمال العلم - 1
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اب فيوكل إليها وتكون وباال عليو، وال على أحد من خلق اهلل وأن يتوكل عليو ويفوض أمره إليو، وال يعتمد على االسب

تعأب، بل يلقي مقاليد أمره إٔب اهلل تعأب ُب أمره ورزقو وغّبٮبا، يظهر عليو حينئذ من نفحات قدسو، و٢بظات أنسو ما 
أن اهلل تعأب قد : ووقد ورد ُب ا٢بديث عن النيب صلى اهلل عليو وآل. ، وٰبصل مطلبو، ويصلح بو أمره1يقوم بو أوده 

ٗبعُب أن غّبه ٰبتاج إٔب السعي على الرزق حٌب ٰبصل غالبا . 2تكفل لطالب العلم برزقو خاصة عما ضمنو لغّبه 
وعندي ُب ذلك من . وطالب العلم ال يكلفو بذلك بل بالطلب، وكفاه مؤونة الرزق إن أحسن النية، وأخلص العزٲبة

ا يعلمو اهلل من حسن صنع اهلل تعأب يب وٝبيل معونتو منذ اشتغلت بالعلم، وىو الوقائع والدقائق ما لو ٝبعتو بلغ م
وبا١بملة . مائة إٔب يومي ىذا، وىو منتصف شهر رمضان سنة ثالث وٟبسْب وتسع مائة -مبادئ عشر الثالثْب وتسع 

: ه إٔب ا٢بسْب بن علوان قالوروى شيخنا ا٤بتقدم ٧بمد بن يعقوب الكليِب قدس اهلل روحو بإسناد. فليس ا٣برب كالعيان
من تؤمل ٤با قد نزل بك : كنا ُب ٦بلس نطلب فيو العلم، وقد نفدت نفقٍب ُب بعض االسفار، فقال ٕب بعض أصحابنا

وما علمك رٞبك : قلت. إذن واهلل ال تسعف حاجتك، وال يبلغك أملك، وال تنجح طلبتك: فالنا، فقال: ؟ فقلت
وعزٌب وجالٕب : أن اهلل تبارك وتعأب يقول: يو السالم حدثِب أنو قرأ ُب بعض الكتبإن أبا عبد اهلل عل: اهلل ؟ قال

و٦بدي وارتفاعي على عرشي القطعن أمل كل مؤمل غّبي باليأس، والكسونو ثوب ا٤بذلة عند الناس، وال٫بينو من 
 قريب، 

 (ىامش)
، ا٢بديث 139/  14ج " كنز العمال " ، حرف ا٤بيم، 175/  2ج " امع الصغّب ا١ب"  2"(. أود " ، 12" / أساس البالغة " )" فيو أود، أي عوج "  - 1

من تفقو ُب دين اهلل كفاه اهلل تعأب ما أٮبو : " 24" / تعليم ا٤بتعلم " ، و 6/  1ج " إحياء علوم الدين " وُب " من طلب العلم تكفل اهلل برزقو : " ، وفيهما28741
 ". ] * [ ورزقو من حيث ال ٰبتسب 
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وبيدي ! والبعدنو من وصلي، أيؤمل غّبي ُب الشدائد، والشدائد بيدي، ويرجو غّبي ويقرع بالفكر باب غّبي ؟ 

ومن الذي رجاين ! مفاتيح االبواب وىي مغلقو، وبايب مفتوح ٤بن دعاين، فمن الذي أملِب لنوائبو فقطعتو دوهنا ؟ 
فوظة، فلم يرضوا ٕبفظي، ومالت ٠باواٌب ٩بن ال ٲبل من لعظيمة فقطت رجاءه مِب ؟ جعلت آمال عبادي عندي ٧ب

تسبيحي، وأمرهتم أن ال يغلقوا االبواب بيِب وبْب عبادي، فلم يثقوا بقوٕب، أٓب يعلم من طرقتو نائبو من نوائيب أنو ال 
انتزعتو عنو، فلم  أعطيتو ٔبودي ما ٓب يسألِب، ٍب! ٲبلك كشفها أحد غّبي، إال من بعد إذين، فمإب أراه الىيا عِب ؟ 

أٖبيل أنا فيبخلِب عبدي ؟ ! أفّباين أبدأ بالعطاء قبل ا٤بسألة، ٍب أسأل فال أجيب سائلي ؟ ! يسألِب رده، وسأل غّبي 
أو ليس ا١بود والكرم ٕب ؟ أو ليس العفو والرٞبة بيدي ؟ أو ليس أنا ٧بل اآلمال ؟ فمن يقطعها دوين ؟ أفال ٱبشى ! 

ي ؟ فلو أن أىل ٠باواٌب وأىل أرضي أملوا ٝبيعا، ٍب أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل ا١بميع ا٤بؤملون أن يوملوا غّب 
ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قيمو ؟ فيابوسا للقانطْب من رٞبٍب، ويابؤسا ٤بن عصاين وٓب 



فقلت يا ابن رسول اهلل : بن عبد الرٞبن، وُب آخرهرٞبة اهلل عليو بسند آخر عن سعيد  2ورواه الشيخ ا٤بربور . 1يراقبِب 
ناىيك هبذا الكالم ا١بليل الساطع نوره من : أقول. 3ال واهلل ما أسألو حاجة بعدىا : فأماله علي، فقلت. أمل علي

د ُب مطالع النبوة على أفق االمامة من ا١بانب القدسي حاثا على التوكل على اهلل تعأب، وتفويض االمر إليو واالعتما
 . ٝبيع ا٤بهمات عليو، فما عليو مزيد من جوامع الكالم ُب ىذا ا٤بقام

 (ىامش)
ج " الكاُب "  - 3. يعِب الشيخ الكليِب قدس سره - 2. 7، كتاب االٲبان والكفر، باب التفويض إٔب اهلل والتوكل عليو، ا٢بديث 67 - 66/  2ج " الكاُب "  - 1
 ] * [.  8لتفويض إٔب اهلل والتوكل عليو، ا٢بديث ، كتاب االٲبان والكفر، باب ا67/  2
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من الناس والتواضع وٛبام الرفق وبذل  1حسن ا٣بلق زيادة على غّبٮبا : والرابع. وىذا ىو االمر الثالث من اآلداب

زينوا معو اطلبوا العلم وت: ٠بعت أبا عبد اهلل عليو السالم يقول: روى معاوية بن وىب قال. الوسع ُب تكميل النفس
با٢بلم والوقار، وتواضعوا ٤بن تعلمونو العلم، وتواضعوا ٤بن طلبتم منو العلم، وال تكونوا علماء جبارين، فيذىب باطلكم 

أال أخربكم : قال أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالم: عن أيب عبد اهلل عليو السالم قال 3وروى ا٢بليب ُب الصحيح . 2ٕبقكم 
يقنط الناس من رٞبو اهلل، وٓب يؤمنهم من عذاب اهلل، وٓب يرخص ٥بم ُب معاصي اهلل، وٓب بالفقيو حق الفقيو ؟ من ٓب 

يَبك القرآن رغبة عنو ُب غّبه، أال الخّب ُب علم ليس فيو تفهم، أال الخّب ُب قراءة ليس فيها تدبر، أال ال خّب ُب 
بفعلو وقولو وىيأتو، فإذا حسن ٠بتو، وصلحت  واعلم أن ا٤بتلبس بالعلم منظور إليو، ومتأسي 4. عبادة ليس فيها تفكر

أحوالو وتواضعت نفسو، وأخلص هلل تعأب عملو، وانتقلت أوصافو إٔب غّبه من الرعية، وفشا ا٣بّب فيهم، وانتظمت 
أحوا٥بم، ومٌب ٓب يكن كذلك كان الناس دونو ُب ا٤برتبة الٍب ىو عليها فضال عن مساواتو، فكان مع فساد نفسو منشأ 

ويا ليتو إذا ىلك انقطع عملو، وبطل وزره، بل ىو باق . وناىيك بذلك ذنبا وطردا عن ا٢بق وبعدا. النوع وخللو لفساد
 إن عامة الناس أبدا دون ا٤بتلبس بالعلم : وقد قال بعض العارفْب. ما بقي من تأسى بو واسًب بسنتو

 (ىامش)
أي ُب ا٣برب الصحيح كما ال ٱبفى على من لو أدىن  - 3. 1فضل العلم، باب صفو العلماء، ا٢بديث  ، كتاب36/  1ج " الكاُب "  - 2. يعِب ا٤بعلم وا٤بتعلم - 1

وىذا لعمري غلط فاحش وزلل فاضح " ! يعِب ُب ا٣برب الصحيح أو الكتاب الصحيح : " بالفارسية توٮبا فاسدا، فقال" منية ا٤بريد " دربة، ولقد توىم بعض مَبٝبي 
رغبة : " ، وفيو3، كتاب فضل العلم، باب صفة العلماء، ا٢بديث 36/  1ج " الكاُب "  - 4". منية ا٤بريد " ن يصدر ٩بن يتصدى لَبٝبة وخطأ واضح، ال ينبغي أ

 ". ] * [ رغبة ُب غّبه " بدل " عنو إٔب غّبه 
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العامة بالشبهات، فإن دخل ُب ٗبرتبة، فإذا كان ورعا تقيا صا٢با تلبست العامة با٤بباحات، وإذا اشتغل با٤بباح تلبست 

وكفى شاىدا على صدق ىذه العيان وعدول الوجدان، . 1الشبهات تعلق العامي با٢برام فإن تناول ا٢برام كفر العامي 
أن يكون عفيف النفس عإب ا٥بمة منقبضا عن ا٤بلوك وأىل الدنيا، ال يدخل إليهم : فضال عن نقل االعيان، ا٣بامس

فمن فعل ذلك، فقد عرض نفسو وخان أمانتو، . ر منهم سبيال، صيانة للعم عما صانو السلفطمعا ما وجد إٔب الفرا
وكثّبا ما يثمر عدم الوصول إٔب البغية، وإن وصل إٔب بعضها ٓب يكن حالو كحال ا٤بتعفف ا٤بنقبض، وشاىده مع النقل 



يقبلون منا، وال ٯبدون للعلم مقدارا، وقد  ما بال كرباء زماننا وملوكها ال : قال بعض الفضالء لبعض االبدال. الوجدان
إن علماء ذلك الزمان كان يأتيهم ا٤بلوك واالكابر وأىل الدنيا، فيبذلون : كانوا ُب سالف الزمان ٖبالف ذلك ؟ فقال

٥بم دنياىم ويلتمسون منهم علمهم، فيبالغون ُب دفعهم ورد منتهم عنهم، فصغرت الدنيا ُب أعْب أىلها وعظم قدر 
ندىم، نظرا منهم إٔب أن العلم لوال جاللتو ونفاستو ما آثره ىؤالء الفضالء على الدنيا، ولوال حقارة الدنيا العلم ع

و٤با أقبل علماء زماننا على ا٤بلوك وأبناء الدنيا وبذلوا ٥بم علمهم التماسا لدنياىم، . وا٫بطاطها ٤با تركوىا رغبة عنها
وقد ٠بعت ٝبلة من االخبار ُب ذلك سابقا، كقول . 2لعْب ما تقدم عظمت الدنيا ُب أعينهم، وصغر العلم لديهم 

 : النيب صلى اهلل عليو وآلو

 (ىامش)
كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم : ٠بعت وىب بن منبو يقول لعطاء ا٣براساين"... ، وفيو 144" / أخالق العلماء "  - 2. 185/  2ج " تفسّب الرازي "  - 1

غبة ُب وا ال يلتفتون إٔب دنياىم فكان أىل الدنيا يبذلون ٥بم دنياىم رغبة ُب علمهم فأصبح أىل العلم منا اليوم يبذلون الىل الدنيا علمهم ر عن دنيا غّبىم، فكان
ساين ومن بعض االبدال وعلى ىذا فلعل مراد ا٤بؤلف من بعض العلماء عطاء ا٣برا" دنياىم، فأصبح أىل الدنيا قد زىدوا ُب علمهم ٤با رأوا من سوء موضعو عندىم 

، 229/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، و 144" / أخالق العلماء " وانظر أيضا . 155/  1ج " سنن الدارمي " وىب بن منبو، وجاء نظّب ىذا الكالم ُب 
 . ] * [. 453" / البيان والتبيْب " ، و 231
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اتباع السلطان، فإذا فعلوا : وما دخو٥بم ُب الدنيا، قال! يا رسول اهلل : لقي. الفقهاء أمناء الرسل ما ٓب يدخلوا ُب الدنيا

واعلم أن القدر ا٤بذموم من ذلك ليس ىو ٦برد اتباع السلطان  . وغّبه من االحاديث. 1ذلك فاحذروىم على دينكم 
ا١باه وا٤بقدار وحب الدنيا  كيف اتفق، بل اتباعو ليكون توطئة لو ووسيلة إٔب ارتفاع الشأن، والَبفع على االقران وعظم

والرئاسة و٫بو ذلك، أما لو اتبعو ليجعلو وصلة إٔب إقامة نظام النوع إعالء كلمة الدين وترويج ا٢بق وقمع أىل البدع 
واالمر با٤بعروف والنهي عن ا٤بنكر، و٫بو ذلك، فهو من أفضل االعمال فضال عن كونو مرخصا، وهبذا ٯبمع بْب ما 

، بل من فعل ٝباعة من االعيان كعلي بن يقطْب وعبد اهلل 2د أيضا من الَبخيص ُب ذلك ورد من الذم وما ور 
، وغّبىم من 3النجاشي وأيب القاسم بن روح أحد االبواب الشريفة و٧بمد بن إ٠باعيل بن بزيع ونوح بن دراج 

صّب الدين الطوسي، والعالمة أصحاب االئمة، ومن الفقهاء مثل السيدين االجلْب ا٤برتضى والرضي وأبيهما وا٣بواجو ن
عن الرضا  -وىو الثقة الصدوق  -وقد روى ٧بمد بن إ٠باعيل بن بزيع . ٕبر العلوم ٝبال الدين ابن ا٤بطهر وغّبىم

إن هلل تعأب بأبواب الظا٤بْب من نور اهلل بو الربىان ومكن لو ُب البالد، ليدفع هبم عن أوليائو : عليو السالم أنو قال
أمور ا٤بسلمْب، النو ملجأ ا٤بؤمنْب من الضرر، وإليو يفزع ذو ا٢باجة من شيعتنا، هبم يؤمن اهلل روعو  ويصلح اهلل بو

 ا٤بؤمن ُب دار الظلمة، أولئك ا٤بؤمنون حقا، أولئك أمناء اهلل ُب أرضو، أولئك نور اهلل تعأب ُب رعيتهم يوم القيامة، 

 (ىامش)
نوادر " ، نقال عن 38ا٢بديث . 36/  2ج " ٕبار االنوار " ، 5باب ا٤بستاكل بعلمو وا٤بباىي بو، ا٢بديث  ، كتاب فصل العلم،46/  1ج " الكاُب "  - 1

معجم رجال " انظر ترٝبة ىوالء الرواة االعاظم ُب  - 3. مر آنفا بعض ما ورد من الذم، ويأٌب بعيد ىذا بعض ما ورد من الَبخيص ُب ذلك - 2". الراوندي 
رجال النجاشي " ، وانظر أيضا 181 - 179/  19، وج 142 - 95/  15، وج 236/  5، وج 362 - 358/  14، وج 244 - 227/  12ج " ا٢بديث 

 . ] * [ 241 - 223" / الغيبة " ولالطالع على ترٝبة وتاريخ حياة أيب القاسم بن روح راجع . 142، و 273" / 
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لزىرية الىل االرض، أولئك من نورىم نور القيامة تضئ منهم ويزىر نورىم الىل السماوات، كما تزىر الكواكب ا

ٗباذا : قال، قلت. القيامة، خلقوا واهلل للجنة وخلقت ا١بنة ٥بم، فهنيئا ٥بم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال ىذا كلو
واعلم أن . 1مد تكون معهم فتسرنا بإدخال السرور على ا٤بؤمنْب من شيعتنا، فكن منهم يا ٧ب: جعلِب اهلل فداك ؟ قال

ىذا ثواب كرًن لكنو موضع ا٣بطر الوخيم والغرور العظيم، فإن زىرة الدنيا وحب الرئاسة واالستعالء، إذا نبتا ُب القلب 
أن  3: السادس. 2عليو كثّبا من طرق الصواب وا٤بقاصد الصحيحة ا٤بوجبة للثواب، فال بد من التيقظ ُب ىذا الباب 

سالم وظواىر االحكام، كإقامة الصلوات ُب مساجد ا١بماعات ٧بافظا على شريف ٰبافظ على القيام بشعائر اال
االوقات، وإفشاء السالم للخاص والعام مبتدئا و٦بيبا، واالمر با٤بعروف والنهي عن ا٤بنكر، والصرب على االذى بسبب 

 عليو وآلو وغّبه من االنبياء، ذلك، صادعا با٢بق باذال نفسو هلل ال ٱباف لومة الئم متسأسيا ُب ذلك بالنيب صلى اهلل
وال يرضى من أفعالو الظاىرة والباطنة با١بائز، بل يأخذ نفسو . متذكرا ما نزل هبم احملن عند القيام بأوامر اهلل تعأب

وقد يراقبهم لالخذ منهم . بأحسنها وأكملها، فإن العلماء ىم القدوة وإليهم ا٤برجع، وىم حجة اهلل تعأب على العوام
وإذا ٓب ينتفع العآب بعلمو فغّبه أبعد عن االنتفاع بو، و٥بذا عظمت .  ينظرون إليو، ويقتدي هبم من ال يعلمون بومن ال

 زلة العآب ٤با يَبتب 

 (ىامش)
" بدل " الدرية الكواكب : " ، ُب ترٝبة ٧بمد بن إ٠باعيل بن بزيع، مع اختالف يسّب جدا ُب بعض االلفاظ، منها332 - 331" / رجال النجاشي "  - 1

ومن ىذا بعد عنو العلماء االعالم، وقد حدثِب أوثق مشاٱبي : "... 342/  3ج " االنوار النعمانية " قال احملدث ا١بزائري، رٞبو اهلل، ُب  - 2". الكواكب الزىوية 
شهد الرضوي على ساكنو أفضل الصلوات، خوفا من أن يكلفهم قد تركا زيارة ا٤ب" ا٤بعآب " والشيخ احملقق حسن صاحب " ا٤بدارك " أن السيد ا١بليل ٧بمد صاحب 
 . ] * [ 24 - 23، 21 - 24" / تذكرة السامع " الحظ  - 3". وٓب يأتيا إٔب بالد العجم احَبازا من ذلك ا٤بذكور ... الشاه عباس االول بالدخول عليو
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من السخاء : ا٢بميدة والشيم ا٤برضية 1ليها، وا٣بالل ويتخلق باحملاسن الٍب ورد هبا الشرع وحث ع. عليها من ا٤بفاسد

وا١بود، وطالقة الوجو من غّب خروج عن االعتدال، وكظم الغيظ، وكف االذى واحتمالو، والصرب وا٤بروة، والتنزه عن 
 ، والسعي ُب قضاء ا٢باجات2دين االكتساب، وااليثار وترك االستيثار، واالنصاف وترك االستنصاف، وشكر ا٤بفضل 

وبذل ا١باه والشفاعات، والتلطف بالفقراء، والتحبب إٔب ا١بّبان واالقرباء، واالحسان إٔب ما ملكت االٲبان، و٦بانبة 
االكثار من الضحك وا٤بزاح، والتزام ا٣بوف وا٢بزن واالنكسار واالطراق والصمت ٕبيث يظهر أثر ا٣بشية على ىيأتو 

. إليو ناظر إال وكان نظره مذكرا هلل تعأب، وصورتو دليال على علمو ال ينظر. وسّبتو وحركتو وسكونو ونطقو وسكوتو
كتالوة القرآن متفكرا ُب معانيو، ٩بتثال الوامره، منزجرا عند . ومالزمة اآلداب الشرعية القولية والفعلية الظاىرة وا٣بفية

واللسان، وكذلك ما ورد من  زواجره، واقفا عند وعده ووعيده، قائما بوظائفو وحدوده، وذكر اهلل تعأب بالقلب
الدعوات، واالذكار ُب آناء الليل والنهار ونوافل العبادات من الصالة والصيام وحج البيت ا٢برام، وال يقتصر من 

وزيادة التنظيف بإزالة االوساخ، وقص . 3العبادات على ٦برد العلم، فيقسو قلبو ويظلم نوره كما تقدم التنبيو عليو 



عور ا٤بطلوب زوا٥با، واجتناب الروائح الكريهة، وتسريح اللحية، ٦بتهدا ُب االقتداء بالسنة الشريفة، االظفار وإزالة الش
 . واالخالق ا٢بميدة ا٤بنيفة

 (ىامش)
شكر : " 23" / مع تذكرة السا" ىكذا ُب النسخ، ولكن ُب  - 2"(. خلل " ، 216" / ا٤بصباح ا٤بنّب " )" خالل : مثل ا٣بصلة وزنا ومعُب، وا١بمع: ا٣بلة"  - 1

لعلو يريد التنبيو على لزوم العمل واستعمال العلم، وقد تقدم ُب االمر  - 3. وا٤بفضل اسم فاعل من أفضل عليو، أي أحسن إليو". شكر ا٤بفضل " بدل " التفضل 
 . ] * [ 146 159الثاين من القسم االول من النوع االول من ىذا الباب، ص 
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من ا٢بسد والرئاء والعجب واحتقار الناس، وإن كانوا دونو : ؤى االخالق وذميم االوصافويطهر نفسو من مسا

بدرجات، والغل والبغي والغضب لغّب اهلل، والغش والبخل وا٣ببث والبطر والطمع والفخر وا٣بيالء والتنافس ُب الدنيا 
عن عيوب النفس واالشتغال عنها بعيوب الناس، وا٤بباىاة هبا وا٤بداىنة والتزين للناس وحب ا٤بدح ٗبا ٓب يفعل، والعمى 

و٥بذه االوصاف . وا٢بمية والعصبية لغّب اهلل، والرغبة والرىبة لغّبه، والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش ُب القول
ا، ليتنبو تفصيل وأدوية وترغيب وترىيب، ٧برر ُب مواضع ٚبصو، والغرض من ذكرىا ىنا تنبيو العآب وا٤بتعلم على أصو٥ب

٥با ارتكابا واجتنابا على ا١بملة، وىي وإن اشَبكت بْب ا١بميع، إال أهنا هبما أؤب، فلذلك جعلناىا من وظائفهما، الن 
 -الٍب ىي وظيفة ا١بوارح  -عبادة القلب وعمارتو وصالة السر، وكما ال تصح الصالة  1العلم كما قال بعض االكابر 

ونور . خباث، فكذلك ال تصح عبادة الباطن إال بعد تطهّبه من خبائث االخالقإال بعد تطهّبىا من االحداث واال
: العلم ال يقذفو اهلل تعأب ُب القلب ا٤بنجس بالكدورات النفسية واالخالق الذميمة، كما قال الصادق عليو السالم

ليس : و٫بوه قال ابن مسعود. 2ديو ليس العلم بكثرة التعلم، وإ٭با ىو نور يقذفو اهلل تعأب ُب قلب من يريد اهلل أن يه
وهبذا يعلم أن العلم ليس ىو ٦برد استحضار ا٤بعلومات ا٣باصة، . 3العلم بكثرة الرواية إ٭با العلم نور يقذف ُب القلب 

 وإن كانت ىي العلم ُب العرف العامي، وإ٭با ىو النور ا٤بذكور الناشئ من ذلك العلم 

 (ىامش)
إحياء علوم "  - 3. 149تقدم ُب االمر الثاين من القسم االول من النوع االول من ىذا الباب ص  - 2. 43/  1ج " وم الدين إحياء عل" ىو الغزإب ُب  - 1

 . ] * [ 44/  1ج " الدين 
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ل فهذه ٝبلة الوظائف ا٤بشَبكة بينهما، وأكثرىا راجع إٔب استعما. 1ا٤بوجب للبصّبة وا٣بشيو هلل تعأب كما تقدم تقريره 

 . العلم إال أنا أفردناىا عنو اىتماما بشأهنا وتنبيها على أصول الفضائل

 (ىامش)
 . ] * [ 159 - 154ُب االمر الثاين من القسم االول من النوع االول من ىذا الباب، ص  - 1

 [169 ] 



ا ُب االشتغال قراءة ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وفكرا وحفظا أن ال يزال كل منهما ٦بتهد: االول: وىي أمور
وغّبىا، وأن تكون مالزمة االشتغال بالعلم ىي مطلوبو ورأس مالو، فال يشتغل بغّبه من االمور الدنيوية مع  1وإقراء 

أعط : ه، ومن ىنا قيلوليكن بعد قضاء وظيفتو من العلم ٕبسب أوراد. االمكان، وبدونو يقتصر منو على قدر الضرورة
: إن اهلل عزوجل يقول: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: وعن أيب عبد اهلل عليو قال. 2العلم كلك يعطك بعضو 

رحم اهلل : وعن الباقر عليو السالم. 3تذاكر العلم بْب عبادي ٩با ٙبيا عليو القلوب ا٤بيتة إذا ىم انتهوا فيو إٔب أمري 
 : وعنو عليو السالم. 4أن يذاكر بو أىل الدين والورع : وما إحياؤه ؟ قال: يلفق. عبدا أحيا العلم

 (ىامش)
٧باضرات " ُب  2"(. قرأ " ، 134/  1ج " لسان العرب " )" أقرأين فالن، أي ٞبلِب على أن أقرأ عليو : إذا قرأ الرجل القرآن وا٢بديث على النسخ، يقول"  - 1

، ونسبو إٔب 116" / ميزان العمل " ، و 44/  1ج " إحياء علوم الدين " ومثلو ُب " العلم ال يعطيك بعضو حٌب تعطيو كلك : لقال ا٣بلي: " 54/  1ج " االدباء 
، كتاب فضل العلم، باب سؤال العآب 41/  1ج " الكاُب "  4. 6، كتاب فضل العلم، باب سؤال العآب وتذاكره، ا٢بديث 41 - 44/  1ج " الكاُب "  3القيل، 

 . ] * [ 7تذاكره، ا٢بديث و 
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أن ال يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، بل سؤال متعلم هلل أو معلم لو : الثاين. 1تذاكر العلم دراسة، والدراسة صالة حسنة 

منبو على ا٣بّب، قاصد لالرشاد أو االسَبشاد، فهناك تظهر زبدة التعليم والتعلم وتثمر شجرتو، فأما إذا قصد ٦برد ا٤براء 
ا١بدل، وأحب ظهور الفلج والغلبة فإن ذلك يثمر ُب النفس ملكة ردية وسجية خبيثة، ومع ذلك يستوجب ا٤بقت من و 

كإيذاء ا٤بخاطب و٘بهيل لو وطعن فيو، وثناء على النفس وتزكية ٥با، وىذه كلها : وفيو مع ذلك عدة معاصي. اهلل تعأب
٤بطهرة، وىو مع ذلك مشوش للعيش، فإنك ال ٛباري سفيها إال ذنوب مؤكدة، وعيوب منهي عنها ُب ٧با٥با من السنة ا

وقد أكد اهلل سبحانو على لسان نبيو وأئمتو عليهم السالم ٙبرًن ا٤براء، قال النيب صلى . ويؤذيك، وال حليما إال ويقليك
ذروا ا٤براء، فإنو ال تفهم : ووقال صلى اهلل عليو وآل. 2ال ٛبار أخاك، وال ٛبازحة، وال تعده موعدا فتخلفو : اهلل عليو وآلو

من ترك ا٤براء وىو ٧بق بِب لو بيت ُب أعلى ا١بنة ومن ترك ا٤براء : وقال صلى اهلل عليو وآلو. 3حكمتو، وال تؤمن فتنتو 
إن : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: وعن ام سلمة رضي اهلل عنها، قالت. 4وىو مبطل بِب لو بيت ُب ربض ا١بنة 

 . 5مالحاة الرجال  -بعد عبادة االوثان وشرب ا٣بمر  -د إٕب ريب، وهناين عنو أول ما عه

 (ىامش)
سنن الَبمذي " ، 144/  3، ج 159/  2ج " إحياء علوم الدين "  - 2. 9، كتاب فصل العلم، باب سؤال العآب وتذاكره، ا٢بديث 41/  1ج " الكاُب "  - 1
/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 3. 294" / االذكار " ، 194/  1ج " عوإب الآلٕب " ، 1995، ا٢بديث 58اب ، الب(28)، كتاب الرب والصلة 359/  4ج " 

ٕبار االنوار " ، و 339" / أمإب الصدوق " ، ونظّبه ُب 144/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 5. 144/  3، ج 158/  2ج " إحياء علوم الدين "  - 4. 144
 ] * [ ، 4 ، ا٢بديث127/  2ج " 
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ال : وقال صلى اهلل عليو وآلو. 2إال أوتوا ا١بدل [  1بعد أن ىداىم اهلل ] ما ضل قوم : وقال صلى اهلل عليو وآلو
ا٤براء داء دوي، وليس ُب : وقال الصادق عليو السالم. 3يستكمل عبد حقيقة االٲبان حٌب يدع ا٤براء وإن كان ٧بقا 

لق أربليس ونسبتو، فال ٲباري ُب أي حال كان إال من كان جاىال بنفسو وبغّبه، االنسان خصلة شر منو، وىو خ
اجلس حٌب نتناظر ُب : وروي أن رجال قال للحسْب بن علي بن أيب طالب عليهم السالم. ٧4بروما من حقائق الدين 

و، مإب وللمماراة ؟ يا ىذا أنا بصّب بديِب مكشوف علي ىداي، فإن كنت جاىال بدينك فاذىب فاطلب: فقال. الدين
ٍب ا٤براء ال ٱبلو من أربعة . ناظر الناس لئال يظنوا بك العجز وا١بهل: وإن الشيطان ليوسوس للرجل ويناجيو ويقول

إما أن تتمارى أنت وصاحبك فيما تعلمان، فقد تركتما بذلك النصيحة، وطلبتما الفضيحة، وأضعتما ذلك : أوجو
وخاصمتما جهال، وإما تعلمو أنت فظلمت صاحبك بطلب عثرتو، أو يعلمو  العلم، أو ٘بهالنو، فأظهرٛبا جهال

 وىذا كلو ٧بال، فمن أنصف وقبل ا٢بق وترك ا٤بماراة، فقد أوثق إٲبانو . صاحبك فَبكت حرمتو، وٓب تنزلو منزلتو

 (ىامش)
/  1ج " إحياء علوم الدين "  - 2. 37/  1ج " إحياء علوم الدين "  زيادة من ا٤بصدر، أعِب - 1. نقال عنو، عن أيب عبد اهلل عن رسول اهلل، سالم اهلل عليهما

" سنن ابن ماجة " ، 3253، ا٢بديث 45، الباب (48)، كتاب تفسّب القرآن 379/  5ج " سنن الَبمذي " ، 252/  5ج " مسند أٞبد " ، 144/  3، ج 37
" ، وُب ... "ما ضل قوم بعد ىدى كانوا عليو: " ، وُب ىذه ا٤بصادر االربعة231 - 234/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو . " 48، ا٢بديث 7، ا٤بقدمة، الباب 19/  1ج 

، 134/  2ج " ٕبار االنوار " ، 199" / مصباح الشريعة "  - 4. 144/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 3". بعد أن ىداىم اهلل ": "... إحياء علوم الدين 
 . ] * [ ، نقال عنو31ا٢بديث 
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أن حقيقة ا٤براء االعَباض  3واعلم . من كالم الصادق عليو السالم 2ىذا كلو . 1وأحسن صحبة دينو وصان عقلو 

على كالم الغّب بإظهار خلل فيو لفظا أو معُب أو قصدا، لغّب غرض ديِب أمر اهلل بو، وترك ا٤براء ٰبصل بَبك االنكار 
صديق بو بالقلب وإظهار صدقو حيث يطلب منو، وإن كان واالعَباض بكل كالم يسمعو، فإن كان حقا وجب الت

والطعن ُب كالم الغّب إما . باطال وٓب يكن متعلقا بأمور الدين، فاسكت عنو ما ٓب يتمحض النهي عن ا٤بنكر بشروطو
وإما ُب لفظو بإظهار خلل فيو من جهة النحو أو اللغة أو جهة النظم والَبتيب بسبب قصور ا٤بعرفة أو طغيان اللسان، 

ىذا الكالم حق ولكن : ليس كما تقول، وقد أخطأت فيو لكذا وكذا، وإما ُب قصده مثل أن يقول: ُب ا٤بعُب بأن يقول
ليس قصدك منو ا٢بق، وما ٯبري ٦براه، وعالمة فساد مقصد ا٤بتكلم تتحقق بكراىة ظهور ا٢بق على غّب يده ليتبْب 

هار الفضل والتهجم على الغّب بإظهار نقصو، وٮبا شهوتان رديتان فضلو ومعرفتو للمسألة، والباعث عليو الَبفع بإظ
اما إظهار الفضل فهو تزكية للنفس، وىو من مقتضى ما ُب العبد من طغيان دعوى العلو والكربياء، وقد هنى : للنفس

السبعية، فإنو وأما تنقيص اآلخر فهو مقتضى طبع : فال تزكوا أنفسكم: اهلل تعأب عنو ُب ٧بكم كتابو، فقال سبحانو
وا٤براء وا١بدال مقويان ٥بذه الصفات ا٤بهلكة، وال تنفك ا٤بماراة . يقتضي أن ٲبزق غّبه ويصدمو ويؤذيو، وىي مهلكة

 عن االيذاء وهتييج الغضب وٞبل ا٤بعَبض على أن يعود فينصر كالمو ٗبا ٲبكنو من حق أو 

 (ىامش)
إٔب ىنا، وكلو ُب " قال الصادق عليو السالم " أي من قولو  - 2. ، نقال عنو32، ا٢بديث 135/  2ج " ار ٕبار االنو " ، 241 - 199" / مصباح الشريعة "  - 1
إٔب آخر ما نقل، ليس من ... ٍب ا٤براء: " 135/  2ج " ٕبار االنوار " ، وقال العالمة الطباطبائي رٞبو اهلل تعأب ُب تعاليقو على 241 - 199" / مصباح الشريعة " 

سورة النجم  - 4. 142 - 141/  3ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 3. كما عرفت" مصباح الشريعة " ولكنو موجود ُب : أقول". كما ىو ظاىر الرواية  
(53 :)32 ] * [ . 
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باطل، ويقدح ُب قائلو بكل ما يتصور، فيثور التشاجر بْب ا٤بتماريْب، كما يثور التهارش بْب الكلبْب، يقصد كل 

وعالج ذلك أن يكسر الكرب الباعث لو على . هما، أن يعض صاحبو ٗبا ىو أعظم نكاية وأقوى ُب إفحاه وإنكائومن
إظهار فضلو والسبعية الباعثة لو على تنقيص غّبه، باالدوية النافعة ُب عالج الكرب والغضب من كتابنا ا٤بتقدم ذكره ُب 

أظهر ا٢بق وال : وال ينبغي أن ٱبدعك الشيطان، ويقول لك. ذلك أو غّبه من الكتب ا٤بؤلفة ُب 1أسرار معآب الدين 
فإظهار ا٢بق . فإنو أبدا يستجر ا٢بمقى إٔب الشر ُب معرض ا٣بّب، فال تكن ضحكو الشيطان يسخر بك. تداىن فيو

 .حسن مع من يقبل منو، إذا وقع على وجو االخالص، وذلك من طريق النصيحة بالٍب ىي أحسن ال بطريق ا٤بماراة
ومن خالط . وللنصيحة صفة وىيأة، وٰبتاج فيها إٔب التلطف، وإال صارت فضيحة، فكان فسادىا أعظم من صالحها

متفقهة ىذا الزمان، وا٤بتسمْب بالعلم غلب على طبعو ا٤براء وا١بدال، وعسر عليو الصمت إذا ألقى عليو قرناء السوء أن 
أن ال يستنكف من التعلم واالستفادة ٩بن ىو دونو ُب منصب : الثالث. ففر منهم فرارك من االسد. ذلك ىو الفضل

أو سن أو شهرة أو دين أو ُب علم آخر، بل يستفيد ٩بن ٲبكن االستفادة منو، وال ٲبنعو ارتفاع منصبو وشهرتو من 
: وآلواستفادة ما ال يعرفو، فتخسر صفقتو ويقل علمو ويستحق ا٤بقت من اهلل تعأب، وقد قال النيب صلى اهلل عليو 

 . 2ا٢بكمة ضالة ا٤بؤمن، فحيث وجدىا فهو أحق هبا 

 (ىامش)
/  15ج " سنن الَبمذي "  - 2. الذي تقدم ذكره ُب أول الكتاب، وٓب نقف على نسخة لو حٌب اليوم" منار القاصدين ُب أسرار معآب الدين " يعِب كتاب  - 1

: " ، وفيهما4169، ا٢بديث (15)، باب ا٢بكمة (37)، كتاب الزىد 1395/  2ج " اجة سنن ابن م" ، 2687، ا٢بديث 19، الباب (42)، كتاب العلم 51
 ] * [. أمإب " وانظر أيضا " كلمة ا٢بكمة : " وفيو" أمإب الطوسي " ، نقال عن 58، ا٢بديث 99/  2ج " ٕبار االنوار " ، و "ا٢بكمة " بدل " الكلمة ا٢بكمة 
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ال يزال الرجل عا٤با ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنو قد استغُب واكتفى ٗبا عنده، فهو : وقال سعيد بن جبّب رٞبو اهلل

ٛبام العمى طول السكوت على ا١بهل * وليس العمى طول السؤال وإ٭با : وأنشد بعضهم ُب ذلك. 1أجهل ما يكون 
وقيل . 3ة ٓب يستحي ا١بهل منو من استحيا من ا٤بسأل: ومن ىذا الباب أن يَبك السؤال استحياء، ومن ىنا قيل 2

 . 4من رق وجهو رق علمو : أيضا

 (ىامش)
فهو " بدل " كان أجهل : " وفيو 164/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 49/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 135، 28" / تذكرة السامع "  - 1. 238/  2ج " الطوسي 

لقيت أعرابيا بالبادية : قال حدثنا ابن أخي االصمعي عن عمو قال: ".. 144/  2ج " ا٤برتضى  أمإب" ُب  - 2. 118/  2ج " عيون االخبار " وانظر " أجهل 
: 147/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، وُب "ٛبام العمى طول السكوت على ا١بهل * ليس العمى طول السؤال وإ٭با : فاسَب شدتو إٔب مكان فأرشدين وأنشدين

أنشدنا ثعلب عن ابن : " 362" احملدث الفاصل " ، وُب "ٛبام العمى طول السكوت على ا١بهل * لعمى طول السؤال وا٭با شفاء ا: " كان االصمعي ينشد" 
شفاء العمى طول السؤال : قال بشار بن برد: " 66" / أدب الدنيا والدين " ، وُب "شفاء العمى يوما سؤالك من يدري * ٛبام العمى طول السكوت وإ٭با : االعرايب

: ولبعض العرب: " 157" / تذكرة السامع " ، وُب "دعيت أخا عقل لتبحث بالعقل * دوام العمى طول السكوت على ا١بهل فكن سائال عما عناك فإ٭با * ا وإ٭ب
 228، ا٢بديث 359/  36ج " ٕبار االنوار " ، و 253 - 252" / كفاية االثر " ، وُب "ٛبام العمى طول السكوت على ا١بهل * وليس العمى طول السؤال وإ٭با 

ٓب  - 3". ٛبام العمى طول السكوت على ا١بهل * شفاء العمى طول السؤال وإ٭با : أال إن مفتاح العلم السؤال، وأنشأ يقول: عن الباقر عليو السالم: " -نقال عنو  -
، أو ابنو  49/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، و 229/  2" ح الباقي فت" ، و 371" / مقدمة ابن الصالح " قالو عمر بن ا٣بطاب وابنو، كما ُب  - 4. أقف على قائلو



نسبو إٔب الشعيب  137/  1ج " سنن الدارمي " وُب . 147/  2ج " تدريب الراوي " ، و 157" / تذكرة السامع " ، و 144/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " كما ُب 
" من رق وجهو رق علمو : قالوا: " 125/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، وُب [لبصري ا] ، نسبو إٔب ا٢بسن 177/  1ج " مفتاح دار السعادة " وعمر، وُب 

 ] * [ ىذه مصادره من كتب ". ا٤بولدين " ، ُب حرف ا٤بيم من كالم 328/  2ج " ٦بمع االمثال " ونقلو ا٤بيداين ُب 
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قال أبو عبد اهلل : بن مسلم وبريد العجلي، قالوا وروى زرارة و٧بمد. 1ال يتعلم العلم مستحي وال مستكرب : وقيل أيضا

. 3إن ىذا العلم عليو قفل، ومفتاحو ا٤بسألة : وعنو عليو السالم. 2إ٭با يهلك الناس، الهنم ال يسألون : عليو السالم
وجوبو ، فإنو مع 4االنقياد للحق بالرجوع عند ا٥بفوة، ولو ظهر على يد من ىو أصغر منو  -وىو من أٮبها  -: الرابع

ال : من بركة العلم، واالصرار على تركو كرب مذموم عند اهلل تعأب، موجب للطرد والبعد، قال النيب صلى اهلل عليو وآلو
إن أحدنا ٰبب أن يكون نعلو ! ىلكنا يا رسول اهلل : فقال بعض أصحابو. يدخل ا١بنة من ُب قلبو مثقال حبة من كرب

 . 5ليس ىذا الكرب، إ٭با الكرب بطر ا٢بق وغمص الناس :  عليو وآلوفقال النيب صلى اهلل. حسنا وثوبو حسنا

 (ىامش)
شرح ا٤بهذب " قالو ٦باىد، كما ُب  - 1. ، عن أيب عبد اهلل عليو السالم3، كتاب االٲبان والفكر، باب ا٢بياء، ا٢بديث 87/  2ج " الكاُب " العامة، ولكنو روي ُب 

/  2ج " تدريب الراوي " ، 144/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 377" / مقدمة ابن الصالح " ، كتاب العلم، 158/  2ج " صحيح البخاري " ، 49/  1ج " 
" مفتاح دار السعادة " وُب . 157" / تذكرة السامع " ، 138/  1ج " سنن الدارمي " ، 229/  2ج " شرح ألفية العراقي " ، 229/  2ج " فتح الباقي " ، 147

،  44/  1ج " الكاُب "  - 3. 2، كتاب فضل العلم، باب سؤال العآب وتذاكره، ا٢بديث 44/  1ج " الكاُب "  - 2. ٔب بعض العلماء، نسبو إ177/  1ج 
ليو  وقد كان ٕب شيخ جليل قرأت ع: " 345/  3ج " االنوار النعمانية " قال احملدث ا١بزائري ُب  - 4. 3كتاب فضل العلم، باب سؤال العآب وتذاكره، ا٢بديث 

ركاء سنا قال ٕب ذلك كثّبا من العربية واالصول، فما وجدت أحدا أنصف منو، وذلك أنو رٗبا أشكلت ا٤بسألة علينا وقت الدرس، فإذا طالعتها أنا وكنت أصغر الش
ر ٖباطرك، حٌب أعلقو حاشية على كتايب، أمل علي ما خط: فيغلط نفسو والطلبة الجل معرفتو بصحة كالمي، ٍب يقول ٕب. ىذا ا٢بق وغلطت أنا وٝبيع ىوالء: الشيخ

صحيح "  5. ". م سعادتوفأملي أنا عليو وىو يكتبو حاشية وىو وقت تأليف ىذا الكتاب ُب بالد حيدر آباد من بالد ا٥بند وا٠بو الشيخ جعفر البحريِب مد اهلل أيا
وورد مثل العبارة . 437 - 436/  1ج " عوإب الآلٕب " ، -" الناس غمص " بدل " غمط الناس : " وفيو - 39، كتاب االٲبان، الباب 93/  1ج " مسلم 

" ٦بمع الزوائد " وانظر أيضا . ، عن أيب عبد اهلل عن رسول اهلل صلى اهلل عليهما9، كتاب االٲبان والكفر، باب الكرب، ا٢بديث 314/  2ج " الكاُب " االخّبة، ُب 
 . ] * [ 133/  5، ج 98/  1ج 

 [176 ] 
ببطر ا٢بق رده على قائلو، وعدم االعَباف بو بعد ظهوره، وذلك أعم من ظهوره على يدي الصغّب والكبّب وا٤براد 

أن يتأمل ويهذب ما يريد أن يورده أو يسأل عنو قبل إبرازه والتفوه بو : ا٣بامس. وا١بليل وا٢بقّب، وكفى هبذا زجرا وردعا
يصّب لو بذلك ملكة صا٢بة، وخالف ذلك إذا اعتاد االسراع ليأمن من صدور ىفوة أو زلة أو وىم أو انعكاس فهم، ف

ُب السؤال وا١بواب فيكثر سقطو ويعظم نقصو ويظهر خطاؤه، فيعرف بذلك، سيما إذا كان ىناك من قرناء السوء من 
أن ال ٰبضر ٦بلس الدرس إال  1: السادس. ٱبشى أن يصّب ذلك عليو وصمة، وٯبعلو لو عند نظرائو وحسدتو و٠بة

را من ا٢بدث وا٣ببث متنظفا متطيبا ُب بدنو وثوبو، ال بسا أحسن ثيابو، قاصدا بذلك تعظيم العلم وترويح متطه
فهو ُب  2وٝبيع ما ورد من الَبغيب ُب ذلك ٤بطلق الناس، . ا٢باضرين من ا١بلساء وا٤بالئكة، سيما إن كان ُب مسجد

 . حق العآب وا٤بتعلم آكد

 (ىامش)



" انظر بعض ما ورد ُب ذلك ُب  2. 585" / احملدث الفاصل " ، 144/ ا٣بالصة ُب أصول ا٢بديث " ، 46، 27" / واالستمالء  أدب االمالء" راجع  - 1
، كتاب الزي 534 - 438/  6وج  5 14، كتاب الطهارة، باب النوادر، ا٢بديث 72 - 74/  3، كتاب الطهارة، باب السواك، وج 23 - 22/  3ج " الكاُب 

، كتاب الصالة، باب فضل 384/  83، وج 12و  11، كتاب الطهارة، باب علل الوضوء، ا٢بديث 238 - 237/  84ج " ٕبار االنوار " روءة، و والتجمل وا٤ب
 . ] * [ 59ا٤بساجد وآداهبا واحكامها، ا٢بديث 

 [177 ] 

وبو يؤمن ا٭بحاق العلم، فهو من أىم العبادات وآكد فروض اعلم أن التعليم ىو االضل الذي بو قوام الدين، 
إن : وقال اهلل تعأب. 1وإذ أخذ اهلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننو للناس وال تكتمونو : الكفايات، قال اهلل تعأب

. 2ويلعنهم الالعنون  الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات وا٥بدى من بعد ما بيناه للناس ُب الكتاب أولئك يلعنهم اهلل
 . 3ليبلغ الشاىد منكم الغائب : ومن مشاىّب االخبار قولو عليو السالم

 (ىامش)
" أمإب الطوسي " ، 14، كتاب ا٢بجة، باب فرض طاعة االئمة، ا٢بديث 187/  1ج " الكاُب "  3. 159( 2)سورة البقرة  2. 187(: 3)سورة آل عمران  - 1

و  144، كتاب العلم، باب تبليغ العلم، ا٢بديث 147 - 142/  2ج " صحيح البخاري " ، 34" / ٙبف العقول " ، 82" / معاين االخبار " ، 21/  1ج 
145 ] * [ . 

 [178 ] 
آدابو ُب نفسو، وآدابو مع طلبتو، وآدابو ُب : وآدابو تنقسم ثالثة أقسام. 1واالخبار ٗبعناه كثّبة، وقد مر ٝبلة منها 

 . ٦بلس درسو

 (ىامش)
 . ] * [ قد مرت ٝبلة منها ُب ا٤بقدمة، ويأٌب بعضها ُب الفصل االول من ا٤بطلب االول من ا٣باٛبة - 1

 [179 ] 

أن ال ينتصب للتدريس حٌب تكمل أىليتو، ويظهر استحقاقو لذلك على صفحات وجهو ونفحات : االول: وىي أمور
وقال بعض . 1ا٤بتشبع ٗبا ٓب يعط كالبس ثويب زور : لو بو صلحاء مشاٱبو، ففي ا٣برب ا٤بشهور لسانو، وتشهد

من طلب الرئاسة ُب غّب حينو ٓب يزل ُب ذل ما بقي : وقال آخر. 2من تصدر قبل أوانو فقد تصدى ٥بوانو : الفضالء
طعما، * اب إن الثمار ٛبر قبل بلوغها تتكامل االدوات واالسب* ال تطمحن إٔب ا٤براتب قبل أن : وأنشد بعضهم. 3

 أن ال يذل العلم فيبذلو لغّب أىلو ويذىب بو إٔب مكان ينسب إٔب من : 5وىن إذا بلغن عذاب الثاين 



 (ىامش)
وانظر شرح ا٢بديث  ".ٗبا ٓب يعط " بدل " ٗباال ٲبلك : " ، وفيو441/  2ج " النهاية " ،، 4997، كتاب االدب، ا٢بديث 344/  4ج " سنن أيب داود "  - 1

قالو أبو بكر  2. 217ويأٌب ىذا ا٢بديث وبعض الكالم حولو ُب ص  154/  2ج " ٦بمع االمثال " و " ثوب " ، 247 - 246/  1ج " لسان العرب " ُب 
انظر ترٝبتو .  ى 444ي ا٤بتوَب ُب سنة إٔب ا٣بواجو سهل بن ٧بمد الصعلوك 584" / طبقات الصوفية " ، ونسب ُب 45" / تذكرة السامع " الشبلي الزاىد كما ُب 

/  4ج " معجم ا٤بؤلفْب " ، و 143/  3ج " االعالم " ، و 436 - 435/  2ج " وفيات االعيان " ، و 587 - 584" / طبقات الصوفية " ومصادر ترٝبتو ُب 
" / تذكرة السامع " ، و 48/  1ج " شرح ا٤بهذب " الحظ  - 5. ٓب أقف على ناظمو - 4. 45" / تذكرة السامع " قالو أبو حنيفة كما ُب  - 3. 285 - 284
 . ] * [ 22" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن " ، و 16

 [184 ] 
يتعلمو منو، وإن كان ا٤بتعلم كبّب القدر، بل يصون العلم عن ذلك كما صانو السلف، وأخبارىم ُب ذلك كثّبة مشهورة 

اللهم إال أن تدعو إليو ضرورة، . 2العلم أن ٰبملو العآب إٔب بيت ا٤بتعلم  ىوان: قال الزىري. 1مع ا٣بلفاء وغّبىم 
وما أحسن ما أنشده القاضي أبو . وتقتضيو مصلحو دينية راجحة على مفسدة ابتذالو، وٰبسن فيو نية صا٢بة، فال بأس

 عن موضع الذل أحجما أرى رأوا رجال* يقولون ٕب فيك انقباض وإ٭با : لنفسو. 3ا٢بسن علي بن عبد العزيز ا١برجاين 
وال كل من القيت * ومن أكرمتو عزة النفس أكرما وما كل برق الح ٕب يستفزين * الناس من داناىم ىان عندىم 

بدا طمع * أقلب كفي ٫بوه متندما وٓب أفض حق العلم إن كان كلما * أرضاه منعما وإين إذا ما فاتِب االمر ٓب أبت 
* ولكن نفس ا٢بر ٙبتمل الظما وٓب ابتذل ُب خدمة العلم مهجٍب * قد أرى : منهل قلتىذا : صّبتو ٕب سلما إذا قيل

إذا، فاتباع ا١بهل قد كان أحزما ولو أن أىل العلم *  4الخدم من القيت لكن الخدما ءأسقى بو عزا وأسقيو ذلة 
  5اع حٌب ٘بهما ٧بياه باالطم* ولو عظموه ُب النفوس لعظما ولكن أذلوه فهان ودنسوا * صانوه صاهنم 

 (ىامش)
هتذيب " ، 246 - 245/  2ج " وفيات االعيان " انظر ذلك ُب . منها ما جرى للخليل بن أٞبد الفراىيدي مع سليمان بن حبيب وإب فارس واالىواز - 1

بن مسلم بن عبيداهلل بن شهاب الزىري ا٤بتوَب  والزىري ىو أبو بكر ٧بمد. 16" / تذكرة السامع "  - 2. 269/  2ج " أمإب القإب " ، 163/  3ج " التهذيب 
وفيات " وردت ترٝبتو ُب  - 3. 97/  7ج " واالعالم " ، 179 - 177/  4ج " وفيات االعيان " انظر ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب . وقيل غّبىا.  ى 124ُب سنة 
معجم " ، 26 - 3/  4ج " يتيمة الدىر " ، 222 - 221/  7ج " م ا٤بنتظ" ، 462 - 459/  3ج " طبقات الشافعية " ، 281 - 278/  1ج " االعيان 
" طبقات الشافعية " ، و 18/  14ج " معجم االدباء " ، و 17" / تذكرة السامع " و  92" / أدب الدنيا والدين " ىذا ا٤بصراع ُب  - 4. 123/  7ج " ا٤بؤلفْب 

بعد ذكر  - 279/  1ج " وفيات االعيان " قال ابن خلكان ُب  - 5". أشقى بو غرسا وأجنيو ذلة أ: " وغّبىا ىكذا 22/  4ج " يتيمة الدىر " ، و 416/  3ج 
أدب : " واعلم أن ىذه االشعار كلها أو بعضها نقلت ُب كتب متعددة، وىي" ىي أبيات طويلة ومشهورة فال حاجة إٔب ذكرىا : " -البيت االول من ىذه االبيات 

 ] * [ ، 461 - 464/  3ج " طبقات الشافعية " ، 18 - 17/  14ج " االدباء  معجم" ، 92" / الدنيا والدين 

 [181 ] 
أتأمرون الناس بالرب وتنسون : أن يكون عامال بعلمو زيادة على ما تقدم ُب االمر ا٤بشَبك، قال اهلل تعأب: الثالث

من : 2ٱبشى اهلل من عباده العلماء  إ٭با: وعن أيب عبد اهلل عليو السالم ُب قول اهلل عزوجل. 1اآلية ... أنفسكم
العلم مقرون إٔب العمل، فمن علم عمل، : وعنو عليو السالم. 3صدق فعلو قولو، ومن ٓب يصدق قولو فعلو فليس بعآب 

إن العآب إذا ٓب يعمل بعلمو زلت : وعنو عليو السالم. 4ومن عمل علم، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابو وإال ارٙبل 
قصم ظهري عآب متهتك وجاىل متنسك، : وقال علي عليو السالم. 5لقلوب كما يزل ا٤بطر عن الصفا موعظتو من ا

 . 6فا١باىل يغش الناس بتنسكو، والعآب ينفرىم بتهتكو 



 (ىامش)
تنبيو ا٣بواطر " ، 34/  1ج " االدباء ٧باضرات " ، 17" / تذكرة السامع " ، 22/  4ج " يتيمة الدىر " ، 221/  7ج " ا٤بنتظم " ، 195" / االعجاز واالٯباز " 

، كتاب 37/  1ج " الكاُب "  - 3. 28(: 35)سورة فاطر  - 2. 44(: 2)سورة البقرة  - 1. ، وغّبىا139 - 138/  1ج " كنز الفوائد " ، 272/  2ج 
. 2، كتاب فضل العلم، باب صفة العلماء، ا٢بديث 44/  1ج " الكاُب "  - 4". من ٓب يصدق فعلو قولو : " ، وفيو2فصل العلم، باب صفة العلماء، ا٢بديث 

إحياء علوم "  - 6. 3، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، ا٢بديث 44/  1ج " الكاُب "  - 5. 1944، ا٢بديث 87/  2ج " غرر ا٢بكم " ومثلو ُب 
" يغرىم ": " منية ا٤بريد " نقال عن " ٕبار االنوار " ، وُب "ينفر " و " يغش  "ُب ا٤بوضعْب، بدل " يغر : " وفيهما 136" / ميزان العمل " ، 52/  1ج " الدين 
" نقال عن  - 347/  3ج " االنوار النعمانية " ، وُب "يغش " بدل " يغر : " ، كما ُب ا٤بًب، إال أن فيو125" / الذريعة إٔب مكارم الشريعة " وُب " ينفرىم " بدل 

" ُب ا٤بوضعْب، وأيضا مثلو بنحو أبسط ُب " يصد الناس : " ، مثلو با٤بعُب عن الصادق عليو السالم وفيو71/  4ج " عوإب الآلٕب " وُب . كما ُب ا٤بًب  -" منية ا٤بريد 
ك، عآب متهتك وجاىل متنس: ما قصم ظهري إال رجالن: " 9665، ا٢بديث 98/  6ج " غرر ا٢بكم " وُب . 143، باب االثنْب، ا٢بديث 84/  1ج " ا٣بصال 

 : ] * [ قال علي رضى اهلل عنو: " 149" / علم القلوب " وُب " ىذا ينفر عن حقو هبتكو، وىذا يدعو إٔب باطلو بنسكو 

 [182 ] 
٤بن * وأكرب منو جاىل متنسك ٮبا فتنة للعا٤بْب عظيمة * فساد كبّب عآب متهتك : فقال 1وقد أنشد ذلك بعضهم 

االمر ا٤بشَبك، وٛبام الرفق، وبذل الوسع ُب تكميل  2ا٣بلق فيو والتواضع على  زيادة حسن: هبما ُب دينو يتمسك الرابع
علماء أمٍب كأنبياء : النفس، فإن العآب الصاّب ُب ىذا الزمان ٗبنزلة نيب من االنبياء، كما قال النيب صلى اهلل عليو وآلو

ن ٯبتمع منهم ُب العصر الواحد ألوف واآلن ال بل ىم ُب ىذا الزمان أعظم، الن أنبياء بِب إسرائيل كا. 3بِب إسرائيل 
يوجد من العلماء إال الواحد بعد الواحد، ومٌب كان كذلك ؟ فليعلم أنو قد علق ُب عنقو أمانة عظيمة، وٞبل أعباء من 

 . الدين ثقيلة، فليجتهد ُب الدين جهده، وليبذل ُب التعليم جده، عسى أن يكون من الفائزين

 (ىامش)
مبتدع ناسك وعآب فاجر، فالعآب الفاجر يزىد الناس ُب علمو ٤با يرون من فجوره، وا٤ببتدع الناسك يرغب الناس ُب بدعتو ٤با :  االسالم إال رجالنما قطع ظهري ُب

: لبعضهم" ا٥بداية " ن صاحب برىان الدي... وأنشدين: " 5" / تعليم ا٤بتعلم " قال ُب  - 1". يرون من نسكو، وعمل قليل ُب السنة خّب من عمل كثّب ُب البدعة 
تذكرة " ، 3/  1ج " ٙبرير االحكام الشرعية "  - 3. أي زيادة على االمر ا٤بشَبك بينهما" زيادة "   متعلق ب" على " حرف ا١بر  - 2". البيتْب ... فساد كبّب

 1ج " مصابيح االنوار " قال ُب ". عوإب الآلٕب " ، نقال عن 67ديث ، ا٢ب22/  2ج " ٕبار االنوار " ، 67، ا٢بديث 77/  4ج " عوإب الآلٕب " ، 9" / االولياء 
وكيف كان فيمكن توجيهو . وىذا ا٢بديث ٓب نقف عليو ُب أصولنا وأخبارنا بعد الفحص والتتبع، والظاىر أنو من ا١بزائري: " -ُب شرح ىذا ا٢بديث  - 434/ 

و العصمة أو ا٢بجية على ا٣بلق أو الفضل عند اهلل، وذلك ال يناُب ما ثبت من كون كل من االئمة أفضل من كل أن ا٤براد بالعلماء االئمة، ووجو الشب: بوجهْب، االول
خبار الواردة عن االئمة واحد من أنبياء بِب إسرائيل، الن ا٤براد التشبيو باجملموع، ولو سلم يكون من عكس التشبيو وىو شائع، ويؤيد ىذا الوجو ما تضافر من اال

" وقال الشهيد آية اهلل القاضي الطباطبائي ُب تعاليقو على ... ". ٫بن العلماء وشيعتنا ا٤بتعلمون، وسائر الناس غثاء، الثاين(: ع)عليهم السالم، ومن قو٥بم  االطهار
ُب ا١بوامع ا٢بديثية لالمامية من روايتو وسنده ىذا ا٢بديث مذكور ُب كثّب من الكتب ا٤بتداولة ومذكور ُب االلسنة ولكن ٓب يوجد : " 347/  3ج " االنوار النعمانية 

 ". ] * [ ال أصل لو : قال السيوطي: " 83/  2ج " كشف ا٣بفاء " وقال ُب ". عْب وال أثر، بل صرح ٝبع من مهرة احملدثْب وأساتذهتم أنو من موضوعات العامة 

 [183 ] 
العلم، : إن للعآب ثالث عالمات: عليو السالم يقولكان أمّب ا٤بؤمنْب : وقد روي عن أيب عبد اهلل عليو السالم قال

. 1ينازع من فوقو با٤بعصية، ويظلم من دونو بالغلبة، ويظاىر الظلمة : وا٢بلم والصمت، وللمتكلف ثالث عالمات
ٕب إليكم حاجة، ! يا معشر ا٢بواريْب : قال عيسى بن مرًن عليهما السالم: قال 2 -رفعو  -وعن ٧بمد بن سنان 

: فقال! كنا ٫بن أحق هبذا يا روح اهلل : فقام فغسل أقدامهم، فقالوا! قضيت حاجتك يا روح اهلل : قالوا. ٕباقضوىا 
ٍب قال عيسى عليو . إن أحق الناس با٣بدمة العآب، إ٭با تواضعت ىكذا لكيما تتواضعوا بعدي ُب الناس كتواضعي لكم



أن ال ٲبتنع من  4: ا٣بامس. 3لسهل ينبت الزرع ال ُب ا١ببل بالتواضع تعمر ا٢بكمة ال بالتكرب، وكذلك ُب ا: السالم
تعليم أحد لكونو غّب صحيح النية، فرٗبا عسر على كثّب من ا٤ببتدئْب باالشتغال، تصحيح النية لضعف نفوسهم 

ّب وا٫بطاطها عن إدراك السعادة اآلجلة، وقلة أنسهم ٗبوجبات تصحيحها، فاالمتناع من تعليمهم يؤدي إٔب تفويت كث
طلبنا العلم لغّب اهلل فأيب أن يكون : وقد قال بعضهم. من العلم، مع أنو يرجى بربكة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم

لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا بو اهلل وال ما : وعن ا٢بسن. عاقبتو أن صار هلل[ كانت : ظ] معناه صارت . 5إال اهلل 
 . 6بو اهلل وما عنده عنده، فما زال هبم العلم حٌب أرادوا 

 (ىامش)
 3. 31 - 34" / شرح البداية " لالطالع على معُب ا٢بديث ا٤برفوع راجع  - 2. 7، كتاب فصل العلم، باب صفة العلماء، ا٢بديث 37/  1ج " الكاُب "  - 1
" / أدب الدنيا والدين "  - 5. 51 - 54/  1ج " شرح ا٤بهذب " الحظ  - 4. 6، كتاب فضل العلم، باب صفة العلماء، ا٢بديث 37/  1ج " الكاُب "  -

/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 21" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن " ، 28 - 27/  2ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 47" / تذكرة السامع " ، حكاه عن الثوري 89
 ] * [ والقائل ىو ا٢بسن بن يسار البصري . 28/  2ج " بيان العلم وفضلو جامع " ، 142/  1ج " سنن الدارمي "  - 6. 53" / اختصار علوم ا٢بديث " ، 51
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لكن ٯبب على ا٤بعلم إذا أشعر من ا٤بتعلم فساد النية أن يستدرجو با٤بوعظة ا٢بسنة، وينبهو على خطر العلم الذي ال 

إٔب القصد الصحيح، فإن ٓب ينجع ذلك، يراد بو اهلل، ويتلو عليو من االخبار الواردة ُب ذلك حاال فحاال، حٌب يقوده 
ال : وإٔب ذلك أشار علي عليو السالم بقولو. ويئس منو قيل يَبكو حينئذ وٲبنعو من التعلم، فإن العلم ال يزيده إال شرا

قام عيسى بن مرًن عليهما السالم خطيبا ُب بِب : وعن الصادق عليو السالم قال. 1تعلقوا ا١بواىر ُب أعناق ا٣بنازير 
ولقد أحسن . 2يا بِب إسرائيل ال ٙبدثوا ا١بهال با٢بكمة فتظلموىا، وال ٛبنعوىا أىلها فتظلموىم : رائيل، فقالإس

إن كان فساد نيتو : فقالوا 4وفصل آخرون  3ومن منع ا٤بستوجبْب فقد ظلم * ومن منح ا١بهال علما أضاعو : القائل
من جهة حب الرئاسة الدنيوية، فينبغي مع اليأس من إصالحو  من جهة الكرب وا٤براء و٫بوٮبا، فاالمر كذلك، وإن كان

أن ال ٲبنعو، لعدم ثوران ا٤بفسدة وتعديها، والنو ال يكاد ٱبلص من ىذه الرذيلة أحد ُب البداية، فإذا وصل إٔب أصل 
 . العلم عرف أن العلم إ٭با يطلب للسعادة االبدية بالذات، والرئاسة الزمة لو قصد أم ٓب يقصد

 (ىامش)
، ونسبو إٔب 51/  1ج " إحياء علوم الدين "  - 1. 227 - 226/  2ج " االعالم " انظر ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب .(.  ى 114 - 21)ا٤بعروف با٢بسن البصري 

للؤلؤ إٔب ا٣بنازير، فإهنا ال تصنع بو شيئا، ال تلقوا ا! يا بِب إسرائيل : قال ا٤بسيخ عليو السالم: " 124/  2ج " عيون االخبار " عيسى بن مرًن عليهما السالم، وُب 
، وعلى ىذا فال يبعد تصحيف 89" / أدب الدنيا والدين " ومثلو ُب " وال تؤتوا ا٢بكمة من ال يريدىا، فإن ا٢بكمة أفضل من اللؤلؤ، ومن ال يريدىا شر من ا٣بنازير 

طبقات " أنشأه الشافعي، كما ُب  - 3. 4تاب فضل العآب، باب بذل العلم، ا٢بديث ، ك52/  1ج " الكاُب "  - 2. عيسى بعلي صلوات اهلل عليو، ُب ا٤بًب
/  1ج " طبقات الشافعية " ، و 51/  1ج " إحياء علوم الدين " ، ونقل ُب 46/  ٧1باضرات االدباء ج " ، و 43" / علم القلوب " ، و 294/  1ج " الشافعية 

" وانظر " أدب الدنيا والدين " ، وا٤باوردي ُب 131" / ميزان العمل " منهم الغزإب ُب  - 4. بعة أبيات أخر قبلوىذا البيت وأر  43" / علم القلوب " ، و 294
 . ] * [ 54 - 49/  1ج " إحياء علوم الدين 
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ما  بذل العلم عند وجود ا٤بستحق وعدم البخل بو، فإن اهلل سبحانو أخذ على العلماء من العهود وا٤بواثيق: السادس
: قرأت ُب كتاب علي عليو السالم: وعن أيب عبد اهلل عليو السالم قال. أخذه على االنبياء ليبيننو للناس وال يكتمونو

إن اهلل ٓب يأخذ على ا١بهال عهدا بطلب العلم حٌب أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، الن العلم كان قبل 
ليكن الناس عندك ُب العلم : قال 2وال تصغر خدك للناس : ُب ىذه اآليةوعن أيب عبد اهلل عليو السالم . 1ا١بهل 
أن ٰبَبز من ٨بالفة : السابع. 4زكاة العلم أن تعلمو عباد اهلل : وعن جابر ا١بعفي عن أيب جعفر عليو السالم. 3سواء 

كو، أو يندب إٔب فعل شئ أفعالو القوالو وإن كانت على الوجو الشرعي مثل أن ٰبرم شيئا ويفعلو، أو يوجب شيئا ويَب 
وال يفعلو، وإن كان فعلو ذلك مطابقا للشرع ٕبسب حالو، فإن االحكام الشرعية ٚبتلف باختالف االشخاص، كما لو 
أمر بتشييع ا١بنائز وباقي أحكامهم، وأمر بالصيام وقضاء حوائج ا٤بؤمنْب وأفعال الرب وزيارة قبور االنبياء واالئمة، وٓب 

لو ٗبا ىو أىم منو ٕبيث يناُب اشتغالو ٗبا يأمر بو ما ىو فيو، وا٢بال أنو أفضل أو متعْب، وحينئذ يفعل ذلك، الشتغا
فالواجب عليو مع خوف التباس االمر أن يبْب الوجو ا٤بوجب للمخالفة دفعا للوسواس الشيطاين من قلب السامع، كما 

 مع بعض نسائو إٔب منز٥با، فخاف أن اتفق للنيب صلى اهلل عليو وآلو حْب رآه بعض أصحابو ليال ٲبشي 

 (ىامش)
. 165" / شرح أصول الكاُب " نرجو ٩بن يرغب التوضيح حول ىذا ا٢بديث مراجعة . 1، كتاب فضل العلم، باب بذل العلم، ا٢بديث 41/  1ج " الكاُب "  - 1
، كتاب فضل العلم، 41/  1ج " الكاُب "  - 4. 2م، ا٢بديث ، كتاب فضل العلم، باب بذل العل41/  1ج " الكاُب "  - 3. 18(: 31)سورة لقمان  - 2

 . ] * [ 3باب بذل العلم، ا٢بديث 
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وان  . ونبهة على العلة، ٣بوفو عليو من تلبيس إبليس عليو 1إن ىذه زوجٍب فالنة : يتوىم أهنا ليست من نسائو فقال لو

تباه ا٢بال بل عند احتمال ا٤بسوغ، إٔب أن يتحقق كان الواجب على السامع من أول االمر ترك االعَباض عند اش
وبا١بملة فمثل العآب وا٤بتعلم ُب انتقاشو بأخالقو . 2ُب آداب ا٤بتعلم  -إن شاء اهلل تعأب  -الفساد كما سيأٌب 

 وقد شاىدنا ىذا عيانا ُب ٝباعات. وأفعالو، مثل الفص والشمع، فإنو ال ينقش ُب الشمع إال ما ىو منقوش ُب الفس
إظهار ا٢بق ٕبسب : الثامن. 3من طلبة العلم مع مشاٱبهم على اختالف أفعا٥بم وأخالقهم، وال ينبئك مثل خبّب 

الطاقة من غّب ٦باملة الحد من خلق اهلل تعأب فإذا رأى من أحد ميال عن ا٢بق أو تقصّبا ُب الطاعة وعظو باللطف ٍب 
وىذا حكم ٱبتص . هنيو ورده إٔب ا٢بق ٗبراتب االمر با٤بعروفبالعنف، فإن ٓب يقبل ىجره، فإن ٓب ينجع توصل إٔب 

بالعآب زيادة ُب التكليف عن غّبه، وإن شاركو غّبه من ا٤بكلفْب ُب أصل الوجوب، الن العآب ٗبنزلة الرئيس الذي إليو 
 : و وآلواالمر والنهي ولقولو أثر ُب القلوب، فعليو ُب ذلك زيادة تكليف، ولذلك قال النيب صلى اهلل علي

 (ىامش)
عن أنس أن ": ".. صحيح مسلم " ، وىذا نصو من 178/  2ج " إحياء علوم الدين " ، 9، الباب (39)، كتاب السالم 1712/  4ج " صحيح مسلم "  - 1

من كنت أظن بو ! يا رسول اهلل : قالف. ىذه زوجٍب فالنة! يا فالن : وسلم كان مع أحدى نسائو، فمر بو رجل فدعاه، فجاء فقال[ وآلو ] النيب صلى اهلل عليو 
، كتاب السالم 1712/  4ح " صحيح مسلم " وروي أيضا بنحو أبسط ُب ". إن الشيطان ٯبري من االنسان ٦برى الدم : فقال رسول اهلل. فسلم أكن أظن بك

] كان رسول اهلل صلى اهلل عليو : عن صفية، قالت. : "..، وىذا نصو4994، كتاب االدب، ا٢بديث 299 - 298/  4ج " سنن أيب داود " ، و 9الباب ( 39)
فلما رأيا النيب . وسلم معتكفا، فأتيتو أزوره ليال، فحدثتو وقمت فانقلبت، فقام معي ليقلبِب، وكان مسكنها ُب دار أسامة بن زيد، فمر رجالن من االنصار[ وآلو 

إن الشيطان : قال! سبحان اهلل يا رسول اهلل : قاال. على رسلكما إهنا صفية بنت حٓب: وسلم[ وآلو ] وسلم أسرعا، فقال النيب صلى اهلل عليو [ وآلو ] صلى اهلل عليو 



 - 3. 246يأٌب ُب االمر العاشر من القسم الثاين من النوع الثالث، ص  - 2". شرا : ٯبري من االنسان ٦برى الدم، فخشيت أن يقذف ُب قلوبكما، شيئا أو قال
 ". ] * [ يكفرون بشرككم وال ينبئك مثل خبّب (: ".. 35)من سورة فاطر  14فة اقتباس من اآلية الشري
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وما جاءت الغفلة ُب الغالب واستيالء . 1إذا ظهرت البدع ُب أمٍب، فليظهر العآب علمو، فمن ٓب يفعل فعليو لعنو اهلل 

ية والسنن ا٢بنيفية وأداء الصلوات عليو وجهها، ا١بهالة، والتقصّب عن معرفة الفرائض الدينية، والقيام بالوظائف الشرع
إال من تقصّب العلماء من إظهار ا٢بق على وجهو، وإتعاب النفس ُب إصالح ا٣بلق وردىم إٔب سلوك سبيل اهلل 

على الباطل ويؤانسوىم،  2بل ال يكتفي علماء السوء بالتقصّب عن ذلك حٌب ٲبالئوىم . با٢بكمة وا٤بوعظة ا٢بسنة
: -ونعم ما قال  - 3ولقد قال بعض العلماء . ا١باىل واهنماك الفاسد، ويقل وقار العآب ويذىب ريح العلمفتزيد رغبة 

إن كل قاعد ُب بيتو أينما كان فليس خاليا عن ا٤بنكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم معآب الدين 
شرع ُب الواجبات العينية كالصالة وشرائطها سيما ُب وٞبلهم على ا٤بعروف، سيما العلماء فإن أكثر الناس جاىلون بال

فيجب كفاية أن يكون ُب كل بلد وقرية واحد يعلم الناس دينهم، باذال نفسو لالرشاد والتعليم . القرى والبوادي
و باللطف، متوصال إليو بالرفق وكل ما يكون وسيلة إٔب قبو٥بم، وأٮبو قطع طمعو عنهم ومن أموا٥بم، فإن من علموا من

الرغبة ُب شئ من ذلك زىدوا فيو وُب علمو، واضمحل أمرىم بسبب ذلك، وأما إذا قصد وجو اهلل تعأب وامتثال أمره، 
وىذا كلو إذا ٓب يكن عليو خطر، وال . وقع ذلك ُب قلوب ا٣باصة والعامة، وانقادوا المره واستقاموا على هنج السداد

٠بعت أبا جعفر عليو : روى عبد اهلل بن سليمان، قال. أحق بالعذرعلى أحد من ا٤بسلمْب ضرر ُب ذلك وإال فاهلل 
 السالم يقول، وعنده رجل 

 (ىامش)
، ا٢بديث 72/  2" ٕبار االنوار " ، 176، ا٢بديث 231" / احملاسن " ، 2، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي وا٤بقاييس، ا٢بديث 54/  1ج " الكاُب "  - 1

 2ج " إحياء علوم الدين " ىو الغزإب ُب  - 3"(. مال " ، 882/  2ج " ا٤بعجم الوسيط " )" ساعده وعاونو : مااله على االمر"  - 2 ".احملاسن " نقال عن  35
 /299 ] * [ . 
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إن ا٢بسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم يوذي ريح : من أىل البصرة يقال لو عثمان االعمى، وىو يقول

فهلك إذا مؤمن آل فرعون، ما زال العلم مكتوما منذ بعث اهلل نوحا، : ار، فقال أبو جعفر عليو السالمبطوهنم أىل الن
 . 1فليذىب ا٢بسن ٲبينا ومشاال، فواهلل ال يوجد العلم إال ىهنا 

 (ىامش)
ج " ٕبار االنوار " ، 7، وانظر أيضا ا٢بديث 6يث ، ا٢بد6، الباب 14" / بصائر الدرجات " ، 15، كتاب فصل، باب النوادر، ا٢بديث 51/  1ج " الكاُب "  1
شرح " ، و 173 - 172/  1ج " مرآة العقول " من أراد شرح ىذا ا٢بديث الشريف وتوضيحو فلّباجع . 17، وانظر أيضا ا٢بديث 16، ا٢بديث 91 - 94/  2

 . ] * [ 185" / أصول الكاُب 
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أن يؤدهبم على التدريج باآلداب السنية والشيم ا٤برضية، ورياضة النفس باآلداب الدينية، : االول: ها أموروٯبمع
والدقائق ا٣بفية، ويعودىم الصيانة ُب ٝبيع أمورىم الكامنة وا١بلية، سيما إذا آنس منهم رشدا، وأول ذلك أن ٰبرص 

اهلل تعأب ُب ٝبيع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك  الطالب على االخالص هلل تعأب ُب عملو وسيعو، ومراقبة
حٌب ا٤بمات، ويعرفو أن بذلك ينفتح عليو أبواب ا٤بعارف وينشرح صدره، وينفجر من قلبو ينابيع ا٢بكمة واللطائف، 

و االمثال ويبارك لو ُب حالو وعلمو، ويوفق لالصابة ُب قولو وفعلو وحكمو، ويتول عليو اآلثار الواردة ُب ذلك ويضرب ل
الدالة على ما ىنالك ويزىده ُب الدنيا، ويصرفو عن التعلق هبا والركون إليها واالغَبار بزخرفها ويذكره أهنا فانية وأن 
اآلخرة باقية، والتأىب للباقي واالعراض عن الفاين ىو طريق ا٢بازمْب ودأب عباد اهلل الصا٢بْب، وأهنا إ٭با جعلت ظرفا 

أن يرغبهم ُب  2: الثاين. ووقنا للعلم والعمل فيها، وليحرز ٜبرتو ُب دار االقبال بصاّب االعمالومزرعة القتناء الكمال 
العلم ويذكرىم بفضائلو وفضائل العلماء، وأهنم ورثة االنبياء صلى اهلل عليهم، وأهنم على منابر من نور يعبظهم، االنبياء 

 من اآليات واالخبار واالشعار والشهداء، و٫بو ذلك ٩با ورد ُب فضائل العلم والعلماء 

 (ىامش)
 . ] * [ 49 - 48" / تذكرة السامع " ، 51/  1ج " شرح ا٤بهذب " الحظ  - 2. 51/  1ج " شرح ا٤بهذب " الحظ  - 1
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 ويرغبهم مع ذلك بالتدريج على ما يعْب. واالمثال، ففي االدلة ا٣بطابية واالمارات الشعرية ىز عظيم للنفوس االنسانية

عليو من االقتصار على ا٤بيسور، وقدر الكفاية من الدنيا والقناعة بذلك عما يشغل القلب من التعلق هبا، وتفريق ا٥بم 
أن ٰبب ٥بم ما ٰبب لنفسو، ويكره ٥بم ما يكره لنفسو من الشر، فإن ذلك ما ٛبام االمان ومقتضى : الثالث. بسببها

وال شك أن ا٤بتعلم أفضل . 1حٌب ٰبب الخيو ما ٰبب لنفسو ال يؤمن أحدكم : ا٤بواساة، ففي صحيح االخبار
أكرم الناس علي : ، فإن العلم قرب روحاين وىو أجل من ا١بسماين، وعن ابن عباس2االخوان بل االوالد كما سيأٌب 

إن الذباب : وُب رواية. 3جليسي الذي يتخطى الناس حٌب ٯبلس إٕب، لو استطعت أن ال يقع الذباب عليو لفعلت 
دخل رجل من أىل ا١ببل على أيب جعفر عليو السالم فقال لو عند : وعن ٧بمد بن مسلم قال. 3يقع عليو فيؤذيِب ل

ا٤بؤمن، وأحب لو كما ٙبب لنفسك، وأكره لو ما تكره لنفسك،  4عليك بتقوى اهلل وبر أخاك : فقال. أوصِب: الوداع
، كن لو عضدا، وإنو لك عضد، 5وإنو ال ٲبل لك  وإن سألك فأعطو، وإن كف عنك فاعرض عليو، وال ٛبلو خّبا،

 وإن وجد عليك فال تفارقو حٌب تسأل 

 (ىامش)
/  2ج " ا١بامع الصغّب " ، 17، الباب (1)، كتاب االٲبان 67/  1ج " صحيح مسلم " ، 12، كتاب االٲبان، ا٢بديث 95/  1ج " صحيح البخاري "  - 1

الظاىر أن مراده ما سيأٌب ُب االمر الرابع عشر من ىذا القسم، ص  - 2. 51/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 19" / آن التبيان ُب آداب ٞبلة القر " ، حرف ال 244
. 246، واالمر الرابع من القسم الثالث من النوع الثاين من ىذا الباب، ص 242 - 244، واالمر الثاين من القسم الثاين من النوع الثالث من ىذا الباب ص 199

شرح "  29" / ، التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن 49" / تذكرة السامع " ، 112 - 111/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 348 - 347/  1ج " االخبار عيون "  - 3
: 225/  74 ج" ٕبار االنوار " ، و 94/  1ج " أمإب الطوسي " وُب " عليك " فعل أمر من بر، يرب، وعطف على " بر "   مفعول ل - 4. 51/  1ج " ا٤بهذب 



الظاىر أنو من أمليتو ٗبعُب تركتو وأخرتو، واالمالء، "  5". تقوى اهلل " مصدر ٦برور عطف على " بر " و " بر "   وعليو فهو مضاف إليو ل" أخاك " بدل " أخيك " 
 ] * [ فبعيد، " مل " أي االمهال، والمو ياء، وأما االمالل من 

 [191 ] 
فاحفظو ُب غيبتو، وإن شهد فاكفو، واعضده وآزره وأكرمو والطفو، فإنو منك وأنت سخيمتو، وإن غاب [ تسل : ظ] 

أن يزجره عن سوء االخالق، وارتكاب احملرمات : آت ىنا مع زيادة، الرابع 2وكل خرب ورد ُب حقوق االخوان . 1منو 
غّب فائدة، أو معاشرة من ال وا٤بكروىات، أو ما يؤدي إٔب فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب، أو كثرة كالم ل

تليق بو عشرتو، أو ٫بو ذلك بطريق التعريض ما أمكن، ال بطريق التصريح مع الغُب عنو، وبطريق الرٞبة ال بطريق 
التوبيخ، فإن التصريح يهتك حجاب ا٥بيبة، ويورث ا١برأة على ا٥بجوم با٣بالف، ويهيج ا٢برص على االصرار، وقد 

النفس هتوى من : وُب ا٤بعُب أنشد بعضهم. 3لبعر لفتوة، وقالوا ما هنينا عنو إال وفيو شئ لو منع الناس عن فت ا: ورد
مدفوعة إال عن ا٤بمنوع وانظر إرشاد رسول اهلل * والنفس ما ئلة إٔب ا٤بمنوع ولكل شئ تشتهيو طالوة * ٯبور ويعتدي 

 صلى اهلل عليو وآلو، وتلطفو مع االعرايب الذي بال ُب 

 (ىامش)
ال ٛبلو خّبا وال ٲبل لك، أي التسأمو من جهة إكثارك ا٣بّب، ال يسأم ىو من جهة إكثاره : قولو": الواُب " وقال الفيض ُب ". الكاُب " لو ا٤بؤب صاّب شارح كما قا

 94/  1ج " أمإب الطوسي "  - 1(. ش، ا٥بام174/  2ج " الكاُب " ، ا٥بامش، 355/  3ج " احملجة البيضاء " )" مللتو ومللت منو، إذا سأمو : ا٣بّب لك، يقال
حٌب تسل : " ، وفيو14، ا٢بديث 15، كتاب العشرة، الباب 225/  74ح " ٕبار االنوار " ، "فاكفو " بدل " فأكنفو : " ، و"حٌب ٙبل سخيمتو : " ، وفيو95 -

، عن أيب عبد اهلل عليو 5حق ا٤بؤمن على أخيو وآداء حقو، ا٢بديث  ، كتاب االٲبان والكفر، باب174/  2ج " الكاُب " ومثل ىذا ا٢بديث مع زيادة ُب " سخيمة 
ُب  - 3. ، كتاب االٲبان والكفر، باب حق ا٤بؤمن على أخيو وأداء حقو174 - 169/  2ج " الكاُب " ، و 42 - 38" / مصادقة االخوان " راجع  - 2. السالم

، نسب إٔب رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو، ولكن قال 132" / ميزان العمل " ، و 124" / شريعة الذريعة إٔب مكارم ال" ، و 54/  1ج " إحياء علوم الدين " 
 . ] * [ ٓب أقف على ناظمو - 4. " حديث لو منع الناس عن فت البعر لفتوه، ٓب أجده: " -" االحياء " ا٤بطبوع هبامش  54/  1ج " ا٤بغِب " العراقي ُب 

 [192 ] 
فإن انزجر لذكائو ٗبا ذكر من االشارة فبها ونعمت، وإال هناه . 2ن ا٢بكم ٤با تكلم ُب الصالة ، ومع معاوية ب1ا٤بسجد 

سرا، فإن ٓب ينتو هناه جهرا، ويغلظ القول عليو إن اقتضاه ا٢بال، لينزجر ىو وغّبه، ويتأدب بو كل سامع، فإن ٓب ينتو 
وكذلك يتعهد . على بعض رفقتو من الطلبة موافقتو فال بأس حينئذ بطرده واالعراض عنو إٔب أن يرجع، سيما إذا خاف

ما يعامل بو بعض الطلبة بعضا من إفشاء السالم وحسن التخاطب ُب الكالم، والتحابب والتعاون على الرب والتقوى، 
وبا١بملة فكما يعلمهم مصاّب دينهم ٤بعاملة اهلل تعأب، يعلمهم مصاّب دنياىم ٤بعاملة الناس، . وعلى ماىم بصدده

 : أن ال يتعاظم على ا٤بتعلمْب، بل يلْب ٥بم ويتواضع، قال تعأب: 3ا٣بامس . يكمل ٥بم فضيلة ا٢بالتْبف

 (ىامش)
، كتاب الطهارة، 176/  1ج " سنن ابن ماجة " ، 384، كتاب الطهارة، ا٢بديث 143/  1ج " سنن أيب داود " ، 337/  2ج " إحياء علوم الدين "  - 1

[ وآلو ] دخل أعرايب ا٤بسجد رسول اهلل صلى اهلل عليو : "... 529ا٢بديث " سنن ابن ماجة " ، وإليك نصر واحد منها، من 534 - 528، االحاديث 78الباب 
ة ا٤بسجد ٍب ؤب، حٌب إذا كان ُب ناحي. لقد احتظرت واسعا: فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وقال. اللهم اغفر ٕب وحملمد وال تغفر الحد معنا: جالس، فقال

إن ىذا ا٤بسجد ال يبال فيو، وإ٭با بِب لذكر اهلل وللصالة، ٍب أمر بسجل : فقام إٔب بأيب وأمي، فلم يؤنب وٓب يسب فقال: -بعد أن فقو  -فشج يبول، فقال االعرايب 
،  245 - 244/  1ج " سنن أيب داود " ، 354 - 353/  1ج " سنن الدارمي " ، 137 - 136/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 2". من ماء فأفرغ على بولو 



: عن معاوية بن ا٢بكم السلمي قال: "... - 931، ا٢بديث 245/  1ج " سنن أيب داود " من  -، وإليك نص واحد منها 931 - 934كتاب الصالة، ا٢بديثان 
إذا عطست فاٞبد اهلل، وإذا عطس العاطس : فيما علمت أن قال ٕبوسلم علمت أمورا من أمور االسالم، فكان [ وآلو ] ٤با قدمت على رسول اهلل صلى اهلل عليو 

يرٞبك اهلل رافعا هبا صوٌب، : وسلم ُب الصالة إذ عطس رجل فحمد اهلل، فقلت[ وآلو ] فبيما أنا قائم مع رسول اهلل صلى اهلل عليو : قال. فحمد اهلل فقل يرٞبك اهلل
وسلم الصالة لقراءة [ وآلو ] فسبحوا فلما قضى رسول اهلل صلى اهلل عليو : ا لكم تنظرون إٕب بأعْب شزر ؟ قالم: فرماين الناس بأبصارىم حٌب احتملِب ذلك، فقلت

" تذكرة السامع " الحظ  - 3". وسلم [ وآلو ] القرآن وذكر اهلل عزوجل، فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك، فما رأيت معلما قط أرفق من رسول اهلل صلى اهلل عليو 
 . ] * [ 52/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 66 - 64/ 

 [193 ] 
وقال صلى اهلل . 2إن اهلل أوحى إٕب أن تواضعوا : وقال صلى اهلل عليوآلو. 1واخفض جناحك ٤بن اتبعك من ا٤بؤمنْب 

وىذا ُب . 3ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هلل إال رفعو اهلل : عليو وآلو
التواضع ٤بطلق الناس، فكيف هبؤالء الذين ىم معو كاالوالد، مع ما ىم عليو من مالزمتهم لو، واعتمادىم عليو ُب 

وُب ا٣برب عنو صلى اهلل . طلب العلم النافع، ومع ماىم عليو من حق الصحبة وحرمة الَبدد وشرف احملبة وصدق التودد
لينوا ٤بن تعلمون، و٤بن تتعلمون : وعنو صلى اهلل عليو وآلو. 4ا٤بعنف  علموا وال تعنفوا، فإن ا٤بعلم خّب من: عليو وآلو

 . ، خرب عيسى عليو السالم مع ا٢بواريْب وغسلو أقدامهم، وغّبه من االخبار6وقد تقدم . 5منو 

 (ىامش)
االذكار " ، حرف ا٥بمزة، 68/  1ج " لصغّب ا١بامع ا" ، 4895، كتاب االدب، ا٢بديث 274/  4ج " سنن أيب داود "  - 2. 215(: 26)سورة الشعراء  - 1

إحياء علوم "  386/  2ج " مسند أٞبد "  52/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 3. 52/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 172/  2ج " إحياء علوم الدين " ، 311" / 
"  - 4. ، حرف ا٤بيم153/  2ج " ا١بامع الصغّب " ، ٢1بديث ، كتاب االٲبان والكفر، باب التواضع، ا121/  2ج " الكاُب " ، ومثلو ُب 172/  2ج " الدين 

" ، 29331، ا٢بديث 241/  14ج " كنز العمال " ، 93" / أدب الدنيا والدين " ، حرف العْب 62/  2ج " ا١بامع الصغّب " ، 137/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو 
تذكرة "  52/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 24" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن " ، 113/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 5. 155/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو 

ومثلو مع ". لينوا " بدل " وقروا : " 45/  1ج " ٧باضرات االدباء " ، و 93" / أدب الدنيا والدين " ، و 153/  3ج " إحياء علوم الدين " وُب . 65" / السامع 
مر ُب االمر الرابع من القسم االول من النوع  - 6. ، عن أيب عبد اهلل عليو السالم1اب فضل العلم، باب صفة العلماء، ا٢بديث ، كت36/  1ح " الكاُب " زيادة ُب 

 )*(.  6، كتاب فضل العلم، باب صفة العلماء ا٢بديث 37/  1ج " الكاُب " ، وىو ُب 183 - 182الثاين، ص 

 [194 ] 
زيادة على غّبىم، والتلطف هبم إذا لقيهم، والبشاشة وطالقة الوجو وإظهار  فعلى ا٤بعلم ٙبسْب خلقو مع ا٤بتعلمْب

وينبغي أن ٱباطب  . البشر وحسن ا٤بودة وإعالم احملبة وإظهار الشفقة، واالحسان إليهم بعلمو وجاىو حسب ما ٲبكن
و وتوقّب، فلقد كان رسول بكنيتو و٫بوىا من أحب اال٠باء إليو، وما فيو تعظيم ل -سيما الفاضل ا٤بتميز  -كال منهم 

، فإن ذلك و٫بوه أشرح لصدورىم، وأبسط لسؤا٥بم، وأجلب 1اهلل صلى اهلل عليو وآلو يكِب أصحابو إكراما ٥بم 
إن : ويزيد ُب ذلك من يرجو فالحو ويظهر صالحو، وليمتثل وصية رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو ُب قولو. حملبتهم

وبا١بملة . 2كم من أقطار االرض يتفقهون ُب الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا هبم خّبا الناس لكم تبع، وإن رجاال يأتون
فالعآب بالنسبة إٔب ا٤بتعلم كالطبيب للمريض، فكل ما يرجو بو شفاءه فليفعلو، فإن داء ا١بهالة النفسانية أقوى من 

. لف ذلك باختالف االمزجة والطباعوقد يتفق كون خالف ما ذكرناه ىو الصالح والدواء، كما ٱبت. االدواء البدنية
وىو من جنس السابق إذا غاب أحد منهم أو من مالزمي ا٢بلقة زائدا على العادة يسأل عنو وعن أحوالو : 3السادس 



وموجب انقطاعو، فإن ٓب ٱبرب عنو بشئ أرسل إليو، أو قصد منزلو بنفسو، وىو أفضل كما كان يفعل رسول اهلل صلى 
 اهلل 

 (ىامش)
إحياء " وُب " وسلم، يكِب أصحابو إكراما ٥بم [ وآلو ] كان رسول اهلل صلى اهلل عليو : " 52/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، و 119/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ُب  - 1

" ا٤بغِب " وراجع أيضا " ٗباكناه  ولقد كان يدعو أصحابو بكناىم إكراما ٥بم واستمالة لقلوهبم، ويكِب من ٓب تكن لو كنية فكان يدعى: " 323/  2ج " علوم الدين 
، 246/  14ج " كنز العمال " ، 2654، ا٢بديث 4، كتاب العلم، الباب 34/  5ج " سنن الَبمذي "  - 2. 323/  2ج  -" االحياء " ا٤بطبوع بذيل  -

 . ] * [ 61 63" / ة السامع تذكر " الحظ  - 3. 46/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 18" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن " ، 29314ا٢بديث 

 [195 ] 
، فإن كان مريضا عاده أو ُب غم خفض عنو، أو مسافرا تفقد أىلو ومن يتعلق بو ويسأل 1عليو وآلو مع أصحابو 

أن يستعلم أ٠باء طلبتو : السابع. عنهم، وتعرض ٢بوائجهم ووصلهم ٗبا أمكن، وإن ٓب ٰبتاجوا إليو ُب شئ تودد ودعا
، بالسؤال عن االسم 2اهبم وكناىم ومواطنهم وأحوا٥بم، ويكثر الدعاء ٥بم، وُب ا٢بديث ا٤بسلسل وحاضري ٦بلسو وأنس

 أن يكون ٠بحا ببذل ما حصلو من العلم، سهال بإلقائو إٔب مبتغيو : الثامن. والكنية والبلد وأين أنزل غنية ُب ذلك

 (ىامش)
كان رسول اهلل إذا فقد الرجل من إخوانو ثالثة أيام سأل عنو، فإن كان : " ، وفيو29" / خالق مكارم اال" ، حرف الكاف، 149/  2ج " ا١بامع الصغّب "  - 1

وأخذ منو أنو ينبغي للعآب إذا غاب بعض الطلبة فوق : ".. 152/  5ج " فيض القدير " وقال ا٤بناوي ُب " غالبا دعالو، وإن كان شاىدا زاره، وإن كان مريضا عاده 
عانو، ، فإن ٓب ٱبرب عنو بشئ أرسل إليو، أو قصد منزلو بنفسو وىو أفضل، فإن كان مريضا عاده، أو ُب غم حفض عليو، أو ُب أمر ٰبتاج ٤بعونة أا٤بعتاد أن يسأل عنو

على صفة كالتشبيك  ما تتابع فيو رجال االسناد: ا٢بديث ا٤بسلسل"  - 2". أو مسافرا تفقد أىلو، وتعرض ٢بوائجهم ووصلهم ٗبا أمكن وإال تودد إليو ودعا لو 
أخربنا : ، أو-أي منتهى االسناد  -٠بعت فالنا يقول، إٔب ا٤بنتهى : باالصابع، أو حالة كالقيام ُب الراوي للحديث، سواء كانت تلك الصفة أو ا٢بالة قوال، كقولو

وعلى ىذا ( 38" / شرح البداية ... " )" و هبما، أي بالقول والفعل، أ...أو فعال كحديث التشبيك باليد... أخربنا فالن واهلل، إٔب آخر االسناد،: فالن واهلل، قال
حدثِب شيخي فالن وسألِب عن ا٠بي وكنيٍب وبلدي وأين أنزل، : ا٢بديث الذي سنده ىكذا مثال... " ا٢بديث ا٤بسلسل بالسؤال: " فّبيد ا٤بؤلف رٞبو اهلل من قولو

ا١بواىر ا٤بكللة ُب " وورد ىذا ا٢بديث ا٤بسلسل الذي أشار إليو ا٤بؤلف رٞبو اهلل، ُب . وىكذا... وأين أنزلحدثِب شيخي فالن وسألِب عن ا٠بي وكنيٍب وبلدي : قال
سألِب عن ا٠بي وكنيٍب ونسيب : و٫بو ىذا من ا٤بسلسالت ما ذكره الكتاين مسلسال بقول".. ، ُب ذيل ا٢بديث الثامن وا٣بمسون، وفيو 126" / االحاديث ا٤بسلسلة 

ت البناين أنزل، ٩با اتصل للسلفي من جهة ا٢بسْب بن علي ابن يزيد الرفاعي عن أيب يعلى ا٤بوصلي ا٢بافظ عن ىدبة بن خالد عن ٞباد بن سلمة عن ثاب وبلدي وأين
. م شفعاء بعضكم على بعضيا أنس، أكثر من االصدقاء، فإنك: وسلم، فسألِب كما سألتك، وقال[ وآلو ] لقيت النيب صلى اهلل عليو : عن أنس رضي اهلل عنو، قال

وُب . 845، ا٢بديث 365/  5ج " الفردوس ٗبأثور ا٣بطاب " وراجع ... ". وكذا أورده مسلسال الديلمي ُب مسنده من طريق ٧بمد بن النضر ا٤بوصلي عن أيب يعلى
إذا أحب أحدكم أخاه : " ، قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلوعن أيب عبد اهلل عليو السالم قال: " 3، كتاب العشرة، باب النوادر، ا٢بديث 671/  2ج " الكاُب " 

مسند االمام " ومثلو ُب . " ا٤بسلم فليسألو عن ا٠بو واسم أبيو واسم قبيلتو وعشّبتو، فإن من حقو الواجب وصدق االخاء أن يسألو عن ذلك، وإال فإهنا معرفة ٞبق
 . ] * [ سول اهلل صلى اهلل عليو وآلو، عن ر 24، ا٢بديث 46عليهما السالم، ص " موسى بن جعفر 
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متلطفا ُب إفادة طالبيو مع رفق ونصيحة وإرشاد إٔب ا٤بهمات، وٙبريض على حفظ ما يبدلو ٥بم من الفوائد النفيسات، 

وا وليكتم عنهم ما ٓب يتأىل. وال يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا ٰبتاجون إليو أو يسألون إذا كان الطالب أىال لذلك
لو من ا٤بعارف، الن ذلك ٩با يفرق ا٥بم ويفسد ا٢بال، فإن سألو الطالب شيئا من ذلك نبهو على أن ذلك يضره، وأنو 

وقد روي ُب . ٓب ٲبنعو منو شحا بل شفقو ولطفا، ٍب يرغبو بعد ذلك ُب االجتهاد والتحصيل، ليتأىل لذلك وغّبه



صد ا٤بتعلم أن يشتغل بغّب الواجب قبلو، : التاسع. 1لم قبل كباره أنو الذي يريب الناس بصغار الع" الرباين " تفسّب 
وبفرض الكفاية قبل فرض العْب، ومن فرض العْب إصالح قلبو وتطهّب باطنو بالتقوى، ويقدم على ذلك مؤاخذتو ىو 

. ل السنة وىكذانفسو بذلك ليقتدي ا٤بتعلم أوال بأعمالو، ٍب يستفيد ثانيا من أقوالو، وكذلك ٲبنعو من علم االدب قب
أن يكون حريصا على تعليمهم، باذال وسعو ُب تفهيمهم وتقريب الفائدة إٔب أفهامهم وأذىاهنم، مهتما : 2العاشر 

ويفهم  . بذلك مؤثرا لو على حوائجو ومصا٢بو، ما ٓب يكن ضرورة إٔب ما ىو أرجح منو، وال يدخر من نصحهم شيئا
ما ال ٰبتملو ذىنو، وال يبسط الكالم بسطا ال يضبطو حفظو، وال  كل واحد منهم ٕبسب فهمو وحفظو، وال يعطيو

يقصر بو عما ٰبتملو بالمشقة، وٱباطب كل واحد منهم على قدر درجتو وٕبسب فهمو، فيلقي للمتميز ا٢باذق الذي 
ار، ويبدأ يفهم ا٤بسألة فهما ٧بققا باالشارة، ويوضح لغّبه السيما متوقف الذىن، ويكررىا ٤بن ال يفهمها إال بتكر 

 بتصوير ا٤بسألة ٍب يوضحها باالمثلة إن إحتيج إليو، ويذكر االدلة وا٤باخذ 

 (ىامش)
الذي يريب الناس بصغار : الرباين: ويقال. حلماء فقهاء: كونوا ربانٓب: قال ابن عباس: " ، وفيو66، كتاب العلم، ذيل ا٢بديث 31/  2ج " صحيح البخاري "  - 1

 . ] * [ 52/  1ج " شرح ا٤بهذب " ال حظ  - 2". العلم قبل كباره 
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استدلوا بكذا، وىو ضعيف لكذا، مراعيا ُب : حملتملها، ويبْب الدليل ا٤بعتمد ليعتمد، والضعيف لئال يغَب بو، فيقول

ذلك ما ٯبب مراعاتو مع من يضعف قولو من العلماء، بأن يقصد مرجد بيان ا٢بق حيث يتوقف على ذلك، ال رفع 
خ ] ويبْب أسرار حكم ا٤بسألة وعللها، وتوجيو االقوال واالوجو الضعيفة وا١بواب عنو . لى غّبه وال ىضم غّبهنفسو ع

وما يتعلق بتلك ا٤بسألة من أصل وفرع، وما يبِب عليها وما يشبهها وحكمو حكمها، وما ٱبالفها ومأخذ [ عنها : ل
النكت اللطيفة وااللغاز الظريفة واالمثال واالشعار واللغات، وما ا٢بكمْب والفرق بْب ا٤بسألتْب، وما يتعلق با٤بسألة من 

وينبو على غلط من غلط فيها من ا٤بصنفْب ُب حكم أو ٚبريج أو نقل . يرد عليها أو على عبارة مثلها وجوابو إن أمكن
لك مع أىلية ا٤بلقى النصيحة، لئال يغَب بو، كل ذ[   ل] و٫بو ذلك، لغرض صحيح، ال جملرد إظهار ا٣بطأ والصواب، بل 

أن يذكر ُب تضاعيف الكالم ما يناسبو من قواعد الفن الكلية الٍب ال تنخرم، أو يضبط  1: ا٢بادي عشر. إليو لذلك
كل ركن تبطل الصالة بزيادتو ونقصانو مطلقا إال مواضع ٨بصوصة، ويبينها، وكلما اجتمع : مستثنياهتا إن كانت، كقولو

على السبب، وكل من قبض شيئا لغرضو ال يقبل قولو ُب الرد إٔب ا٤بالك، وأن ا٢بدود سبب ومباشرة قدمت ا٤بباشرة 
تسقط بالشبهة، وأن االعتبار ُب اليمْب باهلل تعأب بنية ا٢بالف إال أن يكون ا٤بستحلف قاضيا وقد استحلفو لدعوى 

الغّب فهي على نفي العلم، إال من اقتضتو، فاالعتبار بنية القاضي أو نائبو ا٤بستحلف، وأن كل ٲبْب على نفي فعل 
، وأن السيد ال يثبت لو ُب ذمة عبده مال 2كذلك [ هبيمتو : ظ] أو هبيمة  -على قول  -أدعي عليو أن عبده جُب 

 . ابتداء، و٫بو ذلك

 (ىامش)
" ، 422 - 419/  1ج " واعد والفوائد الق" انظر تفصيل ذلك ُب  - 2. 56 - 53/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، و 59 - 57" / تذكرة السامع " الحظ  - 1

 . ] * [ 244 - 242/  44ج " جواىر الكالم " ، و 192/  2ج " وٙبرير االحكام الشرعية 



 [198 ] 
ويبْب لو ٝبال ٩با ينضبط وٰبتاج إليو من أصول الفقو، كَبتيب االدلة من الكتاب والسنة واالٝباع والقياس على وجو 

ودرجاهتا، وحدود ما ناسب ٙبديده، وٝبلة من أ٠باء ا٤بشهورين من الصحابة والتابعْب واالستصحاب وأنواع االقيسة 
منو، و٫بو  1وا٤بشتبو من ذلك، وا٤بختلف وا٤بؤتلف . والعلماء وتراٝبهم ووفياهتم وضبط ا٤بشكل من أ٠بائهم وأنساهبم

ىي مفتوحة أو مضمونة أو مكسورة : فيقول ذلك، وٝبلة من االلفاظ اللغوية والعرفية ا٤بتكررة ُب العلم، ضبطا ٤بشكلها،
أن  2: الثاين عشر. ٨بففو أو مشددة، و٫بو ذلك، كل ذلك تدرٯبا شيئا فشيئا فيجتمع ٥بم مع طول الزمان خّب عظيم

ٰبرصهم على االشتغال ُب كل وقت، ويطالبهم ُب أوقات بإعادة ٧بفوظاهتم، ويسأ٥بم عما ذكره ٥بم من ا٤بهمات 
ده حافظا مراعيا أكرمو وأثُب عليو، وأشاع ذلك ما ٓب ٱبف فساد حالو بإعجاب و٫بوه، ومن وجده وا٤بباحث، فمن وج

: الثالث عشر. مقصرا عنفو ُب ا٣بلفوة، وإن رأى مصلحة ُب ا٤بال فعل، فإنو طبيب يضع الدواء حيث ٰبتاج إليو وينفع
ريبة، ٱبترب بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل، أن يطرح على أصحابو ما يراه من مستفاد ا٤بسائل الدقيقة والنكت الغ

وقد روي عن ابن عمر أن . ليتدربوا بذلك ويعتادوه، وال يعنف من غلط منهم ُب ذلك إال أن يرى ُب ذلك مصلحة
إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها، وإهنا مثل ا٤بسلم حدثوين ما ىي ؟ فوقع الناس ُب : النيب صلى اهلل عليو وآلو قال

ىي النخلة، فقال لو : حدثنا ما ىي يا رسول اهلل ؟ قال: بوادي ووقع ُب نفسي أهنا النخلة، فاستحييت، ٍب قالواشجر ال
 . 3لو قلتها لكان أحب إٕب من كذا وكذا : أبوه

 (ىامش)
، 55/  1ج " شرح ا٤بهذب " حظ ال - 2. 315 - 297/  2ج " تدريب الراوي " ، و 133 - 134" / شرح البداية " انظر توضيح ىذا االصطالح ُب  - 1

 " ] * [ سنن الَبمذي " ، 131، 61، 64، كتاب العلم، االحاديث 161 - 164، 13 - 11/  2ج " صحيح البخاري "  - 3. 58
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وكذلك إذا فرغ من شرح درس، فال بأس أن يطرح مسائل تتعلق بو على الطلبة، وإعادة ذكر ما أشكل منو ٤بيتحن 

بطهم، ٤با شرح ٥بم، فمن ظهر استحكام فهمو لو بتكرار االصابة ُب جوابو شكره، ومن ٓب يفهمو بذلك فهمهم وض
وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة باالجتماع ُب الدرس ٤با يَبتب عليو من الفائدة الٍب ال ٙبصل مع . تلطف ُب إعادتو لو

أن ينصفهم ُب البحث، : الرابع عشر. ُب أذىاهنماالنفراد، وإعادة ما وقع من التقرير بعد فراغو فيما بينهم ليثبت 
من بركة العلم وآدابو : 1قال بعض السلف . فيعَبف بفائدة يقو٥با بعضهم وإن كان صغّبا، فإن ذلك من بركة العلم

فيالزمو ُب ٕبثو وخطابو، ويسمع السؤال من مورده على وجهو وإن كان . االنصاف، ومن ٓب ينصف ٓب يفهم وٓب يتفهم
وال ٰبسد أحدا منهم لكثرة ٙبصيلو أو زيادتو على خاصتو من ولد وغّبه، . وال يَبفع عن ٠باعو فيحرم الفائدة صغّبا،

فا٢بسد حرام فكيف ٗبن ىو ٗبنزلة الولد، وفضيلتو يعود إٔب معلمو منها أو فر نصيب، فإنو مربيو ولو ُب تعليمو وٚبرٯبو 
وما رأينا وال ٠بعنا بأحد من ا٤بشايخ اىتم بتفضيل . ستمر والثناء ا١بزيلُب اآلخرة الثواب ا١بزيل وُب الدنيا الدعاء ا٤ب

ا٣بامس . ولده على غّبه من الطلبة وأفلح، بل االمر بيد اهلل والعلم فضل اهلل يؤتيو من يشاء، واهلل ذو الفضل العظيم
هم ُب الصفات من سن أو أن ال يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده ُب مودة أو اعتناء مع تساوي 2: عشر



فإن كان بعضهم أكثر ٙبصيال وأشد اجتهادا وأحسن أدبا، . فضيلة أو ديانة، فإن ذلك رٗبا يوحش الصدر وينفر القلب
 فأظهر إكرامو وتفضيلو وبْب أن زيادة إكرامو لتلك االسباب، فال بأس بذلك فإنو 

 (ىامش)
 - 2. 159/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ىو أبو عمر ابن عبد الرب القرطيب، كما ُب  - 1. 2867، ا٢بديث 4، الباب (45)، كتاب االمثال 15/  5ج 

 . ] * [ 59" / تذكرة السامع " الحظ 
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أن يقدم ُب تعليمهم إذا ازدٞبوا االسبق : السادس عشر. ينشط، ويبعث على االتصاف بتلك الصفات ا٤برجحة

س إال برضا الباقْب، وٱبتار إذا كانت الدروس ُب كتاب واحد باتفاق منهم وىو فاالسبق، وال يقدمو بأكثر من در 
ا٤بسمى بالتقسيم أن يدأ ُب كل يوم بدرس واحد منهم، فإن الدرس ا٤ببدأ بو رٗبا حصل فيو من النشاط ُب التقرير ما ال 

تيب الكتاب، فيقدم درس العبادات ٰبصل ُب غّبه، إال إذا علم من نفسو عدم ا٤باللة وبقاء النشاط، فّبتب الدروس بَب 
وينبغي أن ال . على درس ا٤بعامالت وىكذا، وإن رأى مع ذلك تقدًن االسبق ليحض ا٤بتأخر على التقدم كان حسنا

يقدم أحدا ُب نوبة غّبه، وال يؤخره عن نوبتو إال إذا رأى ُب ذلك مصلحة كنحو ما ذكرنا، فإن ٠بح بعضهم لغّبه ُب 
إن شاء اهلل تعأب ُب  -مع بيان ا٤بسألة مفصلة  -جاؤوا معا وتنازعوا أقرع بينهم بشرطو اآلٌب  نوبتو فال بأس، وإن

إذا سلك الطالب ُب التحصيل فوق ما يقتضيو حالو أو ٙبملو طاقتو : 1السابع عشر . القسم الثالث من النوع الثالث
 . 2إن ا٤بنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى : آلووخاف ضجره، أوصاه بالرفق بنفسو وذكره بقول النيب صلى اهلل عليو و 

 (ىامش)
: " ، ونص ا٢بديث ىكذا6، كتاب االٲبان والكفر، باب االقتصاد ُب العبادة، ا٢بديث 87/  2ج " الكاُب "  - 2. 57 - 55" / تذكرة السامع " الحظ  - 1

إن [   ف] إن ىذا الدين متْب، فأوغل فيو برفق، وال تبغض إٔب نفسك عبادة ربك، ! يا علي : عن أيب عبد اهلل عليو السالم قال، قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو
" واعلم أنو قال الشريف الرضي ُب " الظهرا أبقي وال أرضا قطع، فاعمل عمل من يرجو أن ٲبوت ىرما، واحذر من يتخوف أن ٲبوت غدا  -يعِب ا٤بفرط  -ا٤بنبت 

: ووصف الدين با٤بتانة ىيهنا ٦باز، وا٤براد أنو صعب الظهر، شديد االسر، مأخوذ من مًب االنسان وىو: " ح ىذا ا٢بديث الشريف، ُب شر 264" / اجملازات النبوية 
أبوابو مَبفقا، ن يدخل االنسان ما اشتد من ٢بكم منكبيو، وإ٭با وصفو عليو والصالة والسالم بذلك ٤بشقة القيام بشرائطو واالداء لوظائفو، فأمر عليو الصالة والسالم أ

طاقتو، با٤بنبت وىو الذي ويرقى ىضابو متدرجا، ليستمر على ٘بشم متاعبو، وٲبرن على امتطاء مصاعبو، وشبو عليو الصالة والسالم العابد الذي ٰبسر منتو، ويستنفد 
أحسن التمثيالت وأوقع التشبيهات، و٩با يقوي ا٤براد هبذا  يفد السّب، ويكد الظهر، منقطعا من رفقتو ومنفردا عن صحابتو، فتحسر مطيتو وال يقطع شقتو، وىذا من

 ... ". ] * [ ا٣برب
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وكذلك إذا ظهر لو منو نوع سامة أو ضجر أو مبادئ ذلك، . و٫بو ذلك ٩با ٰبملو على االناة واالقتصاد ُب االجتهاد

، من علم أو كتاب يقصر ذىنو عن فهمو، أمره بالراحة وٚبفيف االشتغال، وليزجره عن تعلم ما ال ٰبتملو فهمو أو سنو
فإن استشاره من ال يعرف حالو ُب الفهم وا٢بفظ ُب قراءة فن أو كتاب ٓب يشر عليو حٌب ٯبرب ذىنو ويعلم حالو، فإن 
ٓب ٰبتمل ا٢بال التأخر أشار عليو بكتاب سهل من الفن ا٤بطلوب، فإن رأى فهمو جيدا وذىنو قابال نقلو إٔب كتاب 

وإال تركو، الن نقل الطالب إٔب ما يدل نقلو إليو على جودة ذىنو وكمالو ٩با يزيد انبساطو ويوفر نشاطو،  يليق بذىنو،
وال ٲبكن الطالب من االشتغال ُب فنْب أو أكثر، إذا ٓب يضبطهما، بل يقدم . وإٔب ما يدل على قصوره ٖبالف ذلك



و غلب على ظنو أنو ال يفلح ُب فن أشار عليو بَبكو وإذا علم أ. 1االىم فاالىم، كما سيذكر إن شاء اهلل تعأب 
إذا كان متكفال ببعض العلوم ال غّب، ال ينبغي لو أن يقبح ُب : الثامن عشر. واالنتقال إٔب غّبه ٩با يرجى فالحو فيو

وا٤بعقول إذ  نفس الطالب العلوم الٍب وراءة، كما يتفق ذلك كثّبا ١بهلة ا٤بعلمْب، فإن ا٤برء عدوما جهل، كمعلم العربية
 . علم ا٢بديث والتفسّب، وأشباه ذلك 2عادتو تقبيح الفقو، ومعلم الفقو تقبيح 

 (ىامش)
يقال للرجل إذا انقطع بو ُب سفره . فإن ا٤بنبت الأرضا قطع وال ظهرا أبقى[ يعِب ُب ا٢بديث ] وفيو ": " بتت " ، مادة 92/  1ج " النهاية " وقال ابن االثّب ُب 

وراجع ". بتو وأبتو، يريد أنو بقي ُب طريقو عاجزا عن مقصده ٓب يقض وطره وقد أعطب ظهره : القطع، وىو مطاوع بت، يقال: قد أنبت، من البت :وعطبت راحلتو
بو چشم : -من ، الباب الثا649" / گلستان " ُب  -وُب ىذا ا٤بعُب قال سعدي ". بتت " ، 8 - 7/  2ج " لسان العرب " ، و 7/  1ج " ٦بمع االمثال " أيضا 

 385ُب ا٤بطلب الثالث من ا٣باٛبة، ص  - 1شَببان ٮبچنان آىستو مى راند * كو آىستو سبق برد از شتابان ٠بند بادپاى از تك فروماند * خويش ديدم در بيابان 
ج " إحياء علوم الدين " وقال الغزإب ُب ".  ...ومعلم الفقو يقبح علم ا٢بديث: "... فقد جاء فيها" ح " و " ع " ، "ض " ىكذا ُب النسخ سوى  - 2. 389 -
دتو تقبيح علم ا٢بديث إن ا٤بتكفل ببعض العلوم ينبغي أال يقبح ُب نفس ا٤بتعلم العلوم الٍب وراءه، كمعلم اللغة إذ عادتو تقبيح عليم الفقو، ومعلم الفقو عا: " 54/  1

 ... ". ] * [ والتفسّب
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الب طريق التعلم ُب غّبه، وإذا رأى مرتبة العلم الذي بيده متأخرة عما بيد غّبه يرشده وىكذا ينبغي أن يوسع على الط

إٔب من بيده السابق، فإن ذلك ىو الواجب من نصح ا٤بسلمْب وحفظ العلم والدين، وأًب الدليل على كمال ا٤بعلم، 
يقرأ عليو إذا قرأ على غّبه أيضا  وىو من ا٤بهم أن ال يتأذى ٩بن: 1التاسع عشر . وموجب ا٤بلكة الصا٢بة للمتعلم

٤بصلحة راجعة إٔب ا٤بتعلم، فإن ىذه مصيبو يبتلى هبا جهلة ا٤بعلمْب ومن ال يريد بعلمو وجو اهلل تعأب، لغباوهتم وفساد 
وىو من أوضح االدلة على عدم إرادهتم بالتعليم وجو اهلل الكرًن وثوابو ا١بسيم، فإنو عبد مأمور بأداء رسالة . نياهتم

سيده إٔب بعض عبيده، فإذا أرسل السيد عبدا آخر الداء الرسالة ال ينبغي لالول الغضب، فإن ذلك ال ينقصو عند 
فالواجب على ا٤بعلم إذا وجد من الطالب . السيد، بل يزيده قدرا ورفعو عنده إذا وجده ٩بتثال ال يريده منو أو من غّبه

ل غرضو بنفسو أن يرشده ابتداء إٔب من يقرأ عليو درسا آخر، فإن نشاطا وقوة على تعدد الدرس، وٓب يقدر على ٙبصي
ىذا كلو . أحسن اهلل جزاءه 2وىذا أمر اتفق ٕب مع بعض مشاٱبي ٗبصر . ذلك من ٛبام النصيحة ورعاية حفظ االمانة

و فاسقا أو إذا كان ا٤بعلم اآلخر الذي انتقل إليو الطالب بنفسو أىال، أما لو كان جاىال مع عدم علم الطالب، أ
مبتدعا أو كثّب الغلط، و٫بو ذلك ٕبيث يفيد الطالب ملكة ردية ال يرجح عليها ما ٰبصلو من العلم عليو، فالتحذير 

إذا تكمل : العشرون. 3من االغَبار بو حسن مع مراعاة ا٤بقصد الصحيح ا٤بنجح، واهلل يعلم ا٤بفسد من ا٤بصلح 
 عن التعلم، الطالب وتأىل لالستقالل بالتعليم واستغُب 

 (ىامش)
مدة ٜبانية عشر شهرا تقريبا، .  ى 943 - 942تتلمذ ا٤بؤلف، قدس سره، على ٝباعة من العلماء ٗبصر ُب سنة  - 2. 58/  1ج " شرح ا٤بهذب " الحظ  - 1

 (. ] * [ 2)رة من سورة البق 224اقتباس من اآلية  - 3. 162 - 159/  2ج " الدر ا٤بنثور " ومن أراد االطالع عليهم فلّباجع 
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فينبغي أن يقوم ا٤بعلم بنظام أمره ُب ذلك، وٲبدحو ُب احملافل، ويأمر الناس باالشتغال عليو واالخذ عنو، فإن ا١باىل 
ولينبو على حالو مفصال . ٕبالو قد ال يأنس وال يطمئن بو وإن تصدى للتعليم، بدون إرشاد من ىو معلوم ا٢بال

وعدالتو، و٫بو ذلك ٩با لو مدخل ُب إقبال الناس على التعلم منو، فإن ذلك سبب عظيم ومقدار معلوماتو وتقواه 
كما أنو لو رأى منو ميال إٔب االستبداد والتدريس ويعلم قصوره عن ا٤برتبة واحتياجو إٔب . النتظام العلم وصالح ا٢بال

نجع فليظهر ذلك على وجو صحيح ا٤بقصد التعلم، ينبغي أن يقح ذلك عنده، ويشدد النكّب عليو ُب ا٣بالء، فإن ٓب ي
ومرجع االمر كلو إٔب أن ا٤بعلم بالنسبة إٔب ا٤بتعلم ٗبنزلة الطبيب، فال بد لو ُب  . حٌب يرجع إٔب االشتغال ويتأىل للكمال

كل وقت من تأمل العلة احملوجة إٔب االصالح ومداواتو على الوجو الذي تقتضيو العلة، وللذكي ُب تفصيل ا٢بال ماال 
 . واهلل ا٤بوفق. يدخل ٙبت الضبط، فإن لكل مقام مقاال صا٢با، ولكل مرض دواء ناجحا
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أن ال ٱبرج إٔب الدرس إٔب كامل االىبة، وما يوجب لو الوقار وا٥بيبة ُب اللباس وا٥بيأة والنظافة ُب : االول: وىي أمور
، وال يعتِب بفاخر الثياب بل ٗبا يوجب الوقار وإقبال القلوب 1ض، فإنو أفضل لباسا الثوب والبدن، وٱبتار لو البيا

] التجمل [ الزي و ] وقد اشتمل كتاب . بو ُب أئمة احملافل من االعياد وا١بمعات وغّبٮبا 2عليو، كما ورد النص 
يد عليو، وٱبرج التعرض لو عن على االخبار الصحيحة ُب ىذا الباب ٗبا ال مز  3" الكاُب " من كتاب [ وا٤بروءة 

وليقصد بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة، وليتطيب ويسرح ٢بيتو، ويزيل كل ما يشينو، كان بعض . موضوع الرسالة
 إذا جاءه الناس لطلب ا٢بديث يغستل  4السلف 

 (ىامش)
البسوا ثياب القطن، فإهنا : قال أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالم: " 4، كتاب الزي والتجمل وا٤بروءة، باب لباس البياض والقطن، ا٢بديث 446/  6ج " الكاُب " ُب  - 1

، 1ام للجمعة وا٣بطبة واالنصاف، ا٢بديث ، كتاب الصالة، باب هتيئة االم421/  3ج " الكاُب " راجع  - 2". لباس رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو، وىو لباسنا 
وكان رسول : " 1256، ا٢بديث 274/  1ج " كتاف من ال ٰبضره الفقيو " ، وُب 3، كتاب الصالة، باب صالة العيدين وا٣بطبة فيهما، ا٢بديث 464/  3وج 

ويستحب أن : [ قال ا٤بؤلف. ] عليو ا٤باء ٍب مسح بيده ٍب مسح بو وجهواهلل صلى اهلل عليو وآلو إذا كان يوم ا١بمعة وٓب يصب طيبا دعا بشوب مصبوغ يزعفران فرش 
 - 4. ، كتاب الزي والتجمل وا٤بروءة534 - 438/  6ج " الكاُب "  - 3". يعتم الرجل يوم ا١بمعة وأن يلبس أحسن أثوابو وأنظفها ويتطيب فيدىن بأطيب دىنو 

. 24/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 31" / تذكرة السامع " ، 136 - 135/  4ج " وفيات االعيان " ، 585" / احملدث الفاصل " ىو مالك بن أنس كما ُب 
 . ] * [ 144" / ا٣بالصة ُب أصول ا٢بديث " ، و 46، 27" / أدب االمالء واالستمالء " ، و 363" / مقدمة ابن الصالح " وراجع أيضا 
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: وال يزال يبخر بالعود حٌب يفرغ، ويقول 1رأسو، ٍب ٯبلس على منصة  ويتطيب ويلبس ثيابا جددا، ويضع رداءه، على

أن يدعو عند خروجو مرياد للدرس بالدعاء ا٤بروي عن  2: الثاين. أحبأن أعظم حديث رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو
م، أو أجهل أو ٯبهل أللهم إين أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظل: النيب صلى اهلل عليو وآلو

بسم اهلل حسيب اهلل، توكلت على اهلل، وال حول وال قوة إال باهلل : ًب يقول. علي، عز جارك، وجل ثناؤك، وال إلو غّبك
أن  4: الثالث. ويدًن ذكر اهلل تعأب إٔب أن يصل إٔب اجمللس. 3العلي العظيم، اللهم ثبت جناين أدر ا٢بق على لساين 



إن كان مسجدا، وإال نوى هبما الشكر هلل [ ا٤بسجد ] ا وصل إٔب اجمللس، ويصلي ركعتْب ٙبية يسلم على من حضر إذ
الصالة خّب " تعأب على توفيقو وتأىيلو لذلك أو ا٢باجة إٔب تسديده وتأييده وعصمتو من ا٣بطأ، أو مطلقتْب، فإن 

 وأما استحباهبا لذلك ٖبصوص فلم يثبت، وإن استحيو " موضوع 

 (ىامش)
 - 2"(. نص " ، 744" / ا٤بصباح ا٤بنّب . " )" رفعنها على ا٤بنصة، وىي الكرسي الذي تقف عليو ُب جالئها، بكسر ا٤بيم الهنا آلة: نص النساء العروس نصا"  - 1

، كتاب 1278/  2ج  "سنن ابن ماجة " ، 5495، 5494، كتاب االدب، ا٢بديثان 325/  4ج " سنن أيب داود "  - 3. 31 32" / تذكرة السامع " الحظ 
. 31 - 34" / تذكرة السامع " ، ُب كل من ىذه الروايات بعض ىذا الدعاء، إال ا١بملة االخّبة، وكلو ُب 3885، 3884، ا٢بديث 18، الباب (34)الدعاء 

إشارة إٔب ا٢بديث الذي روي عن  - 5 .32" / تذكرة السامع " الحظ  - 4. 35، 34، الباب (49)، كتاب الدعوات 494/  5ج " سنن الَبمذي " وانظر أيضا 
، 349 - 348/  82ج " ٕبار االنوار " )" الصالة خّب موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر : " الصادق عليو السالم عن رسول اهلل صلوات اهلل عليو

/  1ج " عوإب الآلٕب " سول اهلل صلى اهلل عليو وآلو ا٤بروي ُب ، أو حديث أيب ذر عن ر (كما توىم" االمامة والتبصرة " جامع االحاديث ال " عن كتاب  9ا٢بديث 
معاين " ، نقال عن 3، ا٢بديث 347/  82ج " ٕبار االنوار " وىو مروي ُب " خّب موضوع، فاستكثر أو استقل : ما الصالة ؟ فقال! قلت يا رسول اهلل : " 94

 ". ] * [ الصالة خّب موضوع : وسلم[ وآلو ] عن رسول اهلل صلى اهلل عليو : " 255/  1ج " طبقات الشافعية " وُب " ا٣بصال " و " االخبار 
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أن ٯبلس بسكينة ووقار وتواضع وخشوع وإطراق، : الرابع. ٍب يدعو بعدٮبا بالتوفيق واالعانة والعصمة. 1بعض العلماء 

مع االختيار، وال ٲبد رجليو وال  2روىة ثانيا رجليو أو ٧بتبيا، غّب مَببع والمقع، وال غّب ذلك من ا١بلسات ا٤بك
إحديهما من غّب عذر، وال يتكى إٔب جنبو وال وراء ظهره و٫بو ذلك، كل ذلك ُب حال الدرس، أما ُب غّبه فال بأس 

خّب اجملالس ما : ٯبلس مستقبل القبلة، النو أشرف ولقولو صلى اهلل عليو وآلو 3قيل : ا٣بامس. الن الطلبة ٗبنزلة أوالده
وٲبكن أن يقال باستحباب استدباره ٥با ليخص الطلبة باالستقبال، الهنم أكثر، وكذا من ٯبلس إليهم . 4قبل هبا است

 ، إال أن لذلك مزية زائدة ُب ذلك، وىو كان ا٣بصوم 5ومثلو ورد ُب القاضي . لالستماع

 (ىامش)
أدب االمالء واالستمالء " قال السمعاين ُب . 32" / تذكرة السامع " و ابن ٝباعة الكناين ُب ، وتبع22" / التبيان ُب اداب ٞبلة القرآن " الظاىر أنو النووي ُب  - 1

 - 3. 96، كتاب العشرة، الباب 469/  75ج " ٕبار االنوار " راجع  - 2. وٓب يقيد بكون ا٤بوضع مسجدا" ويستحب أن يصلي ركعتْب قبل جلوسو : " 35" / 
ج " ٦بمع الزوائد " ، 43" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن "  - 4. 56/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، والنووي ُب 32" / كرة السامع تذ " القائل ابن ٝباعة الكناين ُب 

" ٙبف العقول " وا٢بملة االخّبة ُب " أكرم اجملالس ما استقبل بو القبلو، وإن أشرف اجملالس ما استقبل بو القبلة : " ، وفيو59/  4ج " الَبغيب والَبىيب "  59/  8
قال : " أيضا -" الغايات " نقال عن كتاب  - 4، ا٢بديث 469/  75ج " ٕبار االنوار " وُب . ، نقال عنو34، ا٢بديث 134/  77ج " ٕبار االنوار " ، و 26/ 

" قال ُب  - 5. 45 - 44" / مالء واالستمالء أدب اال" ومثلو ُب " إن لكل شئ شرفا وإن أشرف اجملالس ما استقبل بو القبلة : رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو
ٍب ٯبلس مستدبر القبلة كما عن االكثر، ليكون وجو ا٣بصوم إذا وقفوا بْب يديو : " ، كتاب القضاء، مبحث اآلداب ا٤بستحبة للقاضي74/  44ج " جواىر الكالم 

يستقبل القبلة، : قائل الشيخ ُب ٧بكى مبسوطو وابن الرباج على ما حكى عنووقيل وال. إليها، ليكون ذلك آردع ٥با عن كالم الباطل وخصوصا وقت االستحالف
/  2ج " مسالك االفهام " وقال ا٤بصنف رٞبو اهلل ُب ". وىو أحق من غّبه، ولكن االول أظهر ٥با عرفت . خّب اجملالس ما استقبل بو القبلة: لقولو عليو السالم

وجو ا٣بصوم إذا وقفوا بْب يديو مستقبل القبلة خصوصا ُب وقت استحالفهم فيكون مراعاة جانب االستقبال فيهم ومنها أن ٯبلس مستدبر القبلة ليكون : " 287
يكون متوجها القبلة ٤با روي عن النيب صلى اهلل " ا٤ببسوط " وقال ُب " النهاية " أىم من مراعاة جانبو نظرا إٔب عموم ا٤بصلحة، وىذا اختيار االكثر ومنهم الشيخ ُب 

والظاىر أنو ٓب يرد نص با٣بصوص ُب القاضي ". واختار ا٤بصنف االول وىو االظهر ... والقاضي أحق هبذه الفضيلة. خّب اجملالس ما استقبل بو القبلة: يو وآلو قالعل
 ] * [ وال ُب 
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أن ينوي : السادس. إٔب القبلة تغليظا عليهم ُب ا٢بذر من كالم الباطل وُب حال ا٢بلف، وال نص ىنا على ا٣بصوص
قبل شروعو بل حْب خروجو من منزلو تعليم العلم ونشره، وبث الفوائد الشرعية، وتبليغ االحكام الدينية الٍب أو ٛبن 
علهيا وأمر ببياهنا، واالزدياد ُب العلم با٤بذاكرة، وإظهار الصواب والرجوع إٔب ا٢بق، واالجتماع على ذكر اهلل تعأب، 

فإن بإحضارىا بالبال وكثرهتا يزيد ثواب . ْب والسلف الصا٢بْب، وغّب ذلك ٩با ٰبضره من ا٤بقاصدوالدعاء للعلماء ا٤باض
أفعل كذا الجل كذا، ويرتب ٥با ألفاظا ٨بصوصة، بل ا٤براد : وليس ا٤براد بالنية أن يقول. العمل، فإ٭با االعمال بالنيات

رب إٔب اهلل تعأب وطلب الزلفى لديو، حٌب لو تلفظ هبا بعث النفس وتصميم العزم على الفعل ا٤بخصوص، لغرض التق
واهلل مطلع على قلبو يقصد غّب ذلك كقصد الظهور ُب احملافل وارتفاع الصيت والَبجيح  -أفعل ذلك اهلل تعأب : وقال

قوبة على فهو ٨بادع هلل تعأب مراء للناس، واهلل مطلع على فساد نيتو وخبث طويتو فيستحق الع -على االمثال والنظراء 
أصلح اهلل تعأب بفصلو وكرمو أعمالنا وسددنا ُب أقوالنا وأخلص سرائرنا . ىذه الذنوب وإن كانت ٗبظهر العبادة

أن يستقر على ٠بت واحد مع االمكان، فيصون بدنو عن الزحف والتنقل عن مكانو : السابع. ومقاصدنا ٗبنو وفضلو
ويتقي كثرة ا٤بزاح والضحك، فإنو يقلل . يو عن تفريق النظر بال حاجةوالتقلقل، ويديو عن البعث والتشبيك هبما، وعين

 ا٥بيبة ويسقط ا٢برمة، ويزيل 

 (ىامش)
 347 - 346/  3ج " كتاب من ال ٰبضره الفقيو " ، و 11، كتاب الطالق، باب اللعان، ا٢بديث 165/  6ج " الكاُب " نعم ُب . ا٤بعلم ُب ٦بلس درسو

يقعد االمام وٯبعل : أصلحك اهلل، كيف ا٤بالعنة ؟ قال، فقال: سألت أبا ا٢بسن الرضا عليو السالم قلت لو: ٧بمد بن أيب نصر قال عن أٞبد بن: " 1664ا٢بديث 
: مسلم قالعن ٧بمد بن : " 14، كتاب الطالق، باب اللعان، ا٢بديث 165/  6ج " الكاُب " وأيضا ُب . " ظهره إٔب القبلة وٯبعل الرجل عن ٲبينو وا٤برأة عن يساره

 ... ". ] * [ القبلة ٕبذائو[ كذا ] ٯبلس االمام مستدبر القبلة، فيقيمهما بْب يديو مستقبال : سألت أبا جعفر عليو السالم عن ا٤بالعن وا٤بالعنة كيف يصنعان ؟ قال
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ومن  1اهلل عليو وآلو ا٢بشمة، ويذىب العزة من القلوب، وأما القليل من ا٤بزاح فمحمود، كما كان يفعلو النيب صلى 

، تأنيسا للجلساء وتأليفا للقلوب، وقريب منو الضحك، فقد كان النيب صلى اهلل عليو وآلو 2بعده من االئمة ا٤بهديْب 
أن ٯبلس ُب موضع يربز وجهو فيو : الثامن. ، والعدل التبسم4ولكن ال يعلو الصوت . 3يضحك حٌب تبدو نواجذه 

التفاتا خاصا ٕبسب ا٢باجة للخطاب ويفرق النظر عليهم، وٱبص من يكلمو أو يسألو  ١بميع ا٢باضرين، ويلتفت إليهم
أو يبحث معو على الوجو ٗبزيد التفات إليو وإقبال عليو، وإن كان صغّبا أو وضيعا، فإن ٚبصيص ا٤بَبفعْب من أفعال 

سو، ويعطي غّبه من ا٣بطاب والنظر والقارئ من ا٢باضرين ُب حكم الباحث، فيخصو ٗبا يتعلق بدر . ا٤بتجربين وا٤برائْب
 . ٕبسب حالو وسؤالو

 (ىامش)
، ُب وصف موالنا أمّب 26 - 25/  1ج " شرح هنج البالغة " قال ابن أيب ا٢بديد ُب  - 2. 319/  2ج " إحياء علوم الدين "  21" / مكارم االخالق "  - 1

الوجو وطالقو احمليا والتبسم فهو ا٤بضروب بو ا٤بثل فيو حٌب عابو بذلك أعداؤه، قال عمرو بن  وأما سجاحة االخالق وبشر: " ا٤بؤمنْب عليو أفضل صلوات ا٤بصلْب
! بزعم الىل الشام أن ُب دعابة وأين امرؤ تلعابة، أعافس وأمارس ! عجبا البن النابغة : إنو ذودعابة شديدة، وقال علي عليو السالم ُب ذاك: العاص الىل الشام

.... إال أن عمر اقتصر عليها، وعمرو زاد فيها و٠بجها! هلل أبوك لوال دعابة فيك : خذىا عن عمر بن ا٣بطاب لقولو ٤با عزم على استخالفووعمرو بن العاص إ٭با أ
 أصحابو، وأراك نعم، كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو ٲبزج ويبتسم إٔب: رحم اهلل أبا حسن، فلقد كان ىشا بشا ذا فكاىة، قال قيس: قال معاوية لقيس بن سعد

أما واهلل لقد كان مع تلك الفكاىة والطالقة أىيب من ذي لبدتْب قد مسو الطوى، تلك ىيبة التقوى، وليس كما يهابك طغام ! تسر حسوا ُب ارتغاء، وتعيبو بذلك 
نة والوعورة ُب ا١بانب اآلخر، ومن لو أدىن معرفة بأخالق الناس وقد بقي ىذا ا٣بلق متوارثا متناقال ُب ٧ببيو وأوليائو إٔب اآلن، كما بقي ا١بفاء وا٣بشو ! أىل الشام 



، 14، كتاب ا٤بناقب، الباب 641/  5ج " سنن الَبمذي " وراجع . 325/  2ج " إحياء علوم الدين " ، 21" / مكارم االخالق "  - 3". وعوائدىم يعرف ذلك 
ٕبار " ، كتاب العشرة، باب الدعابة والضحك، و 665 - 663/  2ج " الكاُب " ُب  وانظر االحاديث الٍب حول الضحك والدعاية. 3642و  3641ا٢بديث 
وإن ضحك ٓب يعل : "... قال أمّب ا٤بؤمنْب علي عليو السالم ُب ا٣بطبة الٍب يصف فيها ا٤بتقْب - 4. 146، كتاب العشرة، الباب 61 - 58/  76ج " االنوار 
 (. ] * [ 193، ا٣بطبة 346ص " هنج البالغة " )" صوتو 
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أن ٰبسن خلقو مع جلسائو زيادة على غّبىم، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو صالح أو شرف، و٫بو ذلك، : التاسع

، ويتلطف بالباقْب، ويكرمهم ٕبسن السالم وطالقو الوجو والبشاشة 1ويرفع ٦بالسهم على حسب تقدٲبهم ُب االمامة 
، وٙبقيقو ُب غّب 2َبام وال كراىة فيو بوجو، وإن كان ُب بعض االخبار ما يوٮبو واالبتسام، وبالقيام ٥بم على سبيل االح

 . ىذا احملل

 (ىامش)
فإن ... فاالفقو... ويقدم االقرء من االئمة. "... ىكذا 393 - 391/  1ج " شرح اللمعة " كما ُب   -الظاىر أنو يريد تقدٲبهم ُب إمامة ا١بماعة، وىو  - 1

فإن تساووا ُب ذلك فاالسن مطلقا أو ُب ... وُب زماننا قبل ىو السبق إٔب طلب العلم... قراءة فاالقدم ىجرة من دار ا٢برب إٔب دار االسالمتساووا ُب الفقيو وال
زاد بعضهم ُب ا٤برجحات بعد االفقو، و " الدروس " وٓب يذكر ىنا ترجيح ا٥بامشي، لعدم دليل صاّب لَبجيحو، وجعلو ُب ... فإن تساووا فيو فاالصبح وجها... االسالم

 - 34" / أدب االمالء واالستمالء " كما يظهر من   -لعلو يقصد بذلك  - 2". وبعض ىذه ا٤برجحات ضعيف ا٤بستند ولكنو مشهور ... بعد ذلك االتقى واالورع
وسلم متوكئا [ وآلو ] نا رسول اهلل صلى اهلل عليو خرج علي: عن أيب أمامة، قال: " 5234، كتاب االدب، ا٢بديث 358/  4ج " سنن أيب داود " مثل ما روي ُب 

، ا٢بديث 2، كتاب الدعاء، الباب 1261/  2ج " سنن ابن ماجة " ومثلو ُب ". )ال تقوموا كما تقوم االعاجم يعظم بعضها بعضا : على عصا، فقمنا إليو، فقال
" ، و 16" / مكارم االخالق " ، و - 2754، ا٢بديث 13، الباب (44)دب ، كتاب اال94/  5ج " سنن الَبمذي " ، أو ماروي ُب (، عن أيب أمامة3836
وكانوا إذا رأوه ٓب : وسلم، قال[ وآلو ] ٓب يكن شخص أحب إليهم من رسول اهلل صلى اهلل عليو : عن ٞبيد بن أنس قال - 181/  2ج " علوم الدين " إحياء 

من أن رسول اهلل  - 14، ا٢بديث 466/  75ج " ٕبار االنوار " كما ُب   -" كتاب سليم بن قيس " ُب أو يقصد ما روى ". يقوموا ٤با يعلمون من كراىيتو لذلك 
و٩با ". عظموا أىل بيٌب ُب حياٌب ومن بعدي وأكرموىم وفضلوىم، فإنو ال ٰبل الحد أن يقوم من ٦بلسو الحد إال الىل بيٌب ! أيها الناس : " صلى اهلل عليو وآلو قال

/  75ج " ٕبار االنوار " ، والعالمة اجمللسي، قدس اهلل نفسو الزكية، ُب 186، ا٢بديث 233" / احملاسن " ما رواه الربقي  -فيما ٫بن فيو  -راىة يدل على عدم الك
مكروه إال : رجل ؟ قالمن قام من ٦بلسو تعظيما ل: عن إسحاق بن عمار، قال قلت اليب عبد اهلل عليو السالم": " احملاسن " نقال عن  13، ا٢بديث 467 - 466

ولعلو ٯبمع بذلك بْب االحاديث " والقيام مكروه على سبيل االعظام العلى سبيل االكرام : " 181/  2ج " إحياء علوم الدين " وقال الغزإب ُب ". لرجل ُب الدين 
عنده، وقد ٝبعت جزء فيو الَبخيص ودالئلو، وا١بواب عما يوىم   وقد ينكر القيام من ال ٙبقيق: " 56/  1ج " شرح ا٤بهذب " وقال النووي ُب . ا٤بتعارضة، فتأمل

... وأما إكرام الداخل بالقيام، فالذي ٬بتاره أنو مستحب ٤بن كان فيو فضيلة ظاىرة من علم أو صالح أو شرف: " 239" / االذكار " وقال أيضا ُب " كراىتو 
ام، وعلى ىذا الذي اخَبناه استمر عمل السلف وا٣بلف، وقد ٝبعت ُب ذلك جزء ٝبعت فيو االحاديث ويكون ىذا القيام للرب واالكرام واالحَبام الللرئاء واالعظ

عة ذلك ا١بزء واآلثار وأقوال السلف وأفعا٥بم الدالة على ما ذكرتو، ذكرت فيو ما خالفها وأوضحت ا١بواب عنو، فمن أشكل عليو من ذلك شئ ورغب ُب مطال
 ". ] * [ هلل تعأب رجوت أن يزول إشكالو، وإن شاء ا
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أن يقدم على الشروع ُب البحث والتدريس تالوة ما تيسر من القرآن العظيم تيمنا وتربكا، ويدعو عقيب  1: العاشر

القراءة لنفسو وللحاضرين ولسائر ا٤بسلمْب، ٍب يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم، ويسمي اهلل تعأب وٰبمده، ويصلي 
وعلى آلو وأصحابو، ٍب يدعو العلماء ا٤باضْب والسلف الصا٢بْب، و٤بشاٱبو  -صلى اهلل عليو وآلو  -ويسلم على النيب 

وىذا وإن ٓب يرد بو نص على ا٣بصوص، . خاصة ولوالديو وللحاضرين وإن كان ُب مدرسة و٫بوىا دعا لواقف ا٤بكان
وذكر . 2علماء، فقد كانوا يستحبون ذلك لكن فيو خّب عظيم وبركة واحملل موضوع إجابة، وفيو اقتداء بالسلف من ال

أللهم إين أعوذ بك أن أصل أو أصل أو أزل أو أزل أو أظللم أو أظلم أو : أنو يقول من ٝبلة الدعاء 3بعض العلماء 



اللهم أنفعِب ٗبا علمتِب وعلمِب وما ينفعِب وزدين علما وا٢بمد هلل على كل حال، أللهم إين أعوذ . أجهل أو ٯبهل علي
ٱبتار  5وكان بعض العلماء . 4علم ال ينفع، ومن قلب ال ٱبشع، ومن نفس ال تشبع ومن دعاء ال يسمع  بك من

قراءة سورة االعلى، ويزعم أنو متأس ومتفأل ٗبا فيها من قولو االعلى وقولو قدر فهدى وقولو سنقرئك فال تنسى وقولو 
 فذكر وقولو 

 (ىامش)
 - 1. 214 - 249/  2ج " شرح ألفية العراقي " ، 214 - 249/  2ج " فتح الباقي " ، 138 - 137، 35 - 34/ " أدب االمالء واالستمالء " راجع أيضا 

ا٣بالصة ُب " ، 365" / مقدمة ابن الصالح " ، 56/  1ج " شرح ا٤بهذب " انظر  - 2. 56/  1ج " ، شرح ا٤بهذب 35 - 34" / تذكرة السامع " الحظ 
، ا٢بديث 23، ا٤بقدمة، الباب 92/  1ج " سنن ابن ماجة " الدعاء مروي ُب  - 4. 56/  1ج " شرح ا٤بهذب " نووي ُب ىو ال - 3. 144" أصول ا٢بديث 

، كتاب االدب، 325/  4ج " نن أيب داود " ، و 195/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، و 3833، ا٢بديث 2، كتاب الدعاء، الباب 1264/  2، وج 254
، ُب كل منها روي بعض ىذا الدعاء، والشطر 144/  1ج " ا٤بستدرك على الصحيحن " ، حرف ا٥بمزة، و 59/  1ج " ١بامع الصغّب ا" ، و 5494ا٢بديث 

نا واختار شيخ: "... 214/  2ج " فتح الباقي " قال ُب  - 5". مصباح ا٤بتهجد " ، ُب تعقيب صالة العصر أيضا، نقال عن 17" / مفاتيح ا١بنان " االخّب منو ُب 
 " ] * [ أن تكون سورة االعلى ٗبناسبة سنقرئك فال تنسى [ يعِب العراقي ] تبعا للناظم 
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أللهم اقسم لنا من خشيتك ما : وروي أن من اجتمع مع ٝباعة، ودعا يكون من دعائو. 1صحف إبراىيم وموسى 

اللهم متعنا . ون بو علينا مصائب الدنياٰبول بيننا وبْب معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بو جنتك، ومن اليقْب ما هت
بأ٠باعنا وأبصارنا وقوينا ما أحييتنا، واجعلو الوارث منا، واجعل ثارثنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وال 

أن  :ا٢بادي عشر. 2٘بعل مصيبتنا ُب ديننا، وال ٘بعل دنيانا أكرب ٮبنا وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا من ال يرٞبنا 
يتحرى تفهيم الدرس بأيسر الطرق وأعذب ما ٲبكنو من االلفاظ، مَبسال مبينا موضحا مقدما ما ينبغي تقدٲبو، مؤخرا 
مابنبغي تأخّبه، مرتبا من ا٤بقدمات ما يتوقف عليها ٙبقيق احملل، واقفا ُب موضع الوقف، موصال ُب موضع الوصل، 

ضرين أو بعضهم إليو، وإذا فرغ من تقرير ا٤بسألة سكت قليال حٌب مكررا ما يشكل من معايو وألفاظو مع حاجة ا٢با
ُب الدرس شبهة ُب الدين ويؤخر ا١بواب عنها إٔب درس آخر، بل يذكرٮبا  3وال يذكر . يتكلم من ُب نفسو كالم عليو

٤بقام، فتقع الشبهة ٝبيعا أو يؤخرٮبا ٝبيعا، سيما إذا كان الدرس ٯبمع ا٣باص والعام، ومن ٰبتمل أن ال يعود إٔب ذلك ا
إذا تعددت الدروس، فليقدم منها االشرف فاالشرف : 4الثاين عشر . ُب نفسو وال يتفق لو جواهبا، فيصّب سببا ُب فتنتو

 واالىم فاالىم، فيقدم أصول الدين ٍب التفسّب ٍب ا٢بديث ٍب أصول الفقو، ٍب الفقو ٍب 

 (ىامش)
أدب " ، 3542، ا٢بديث 84، الباب (45)كتاب الدعوات   528/  5ج " سنن الَبمذي " دعاء مروي ُب ال - 2. 19، 9، 3، 1(: 87)سورة االعلى  - 1

عوإب " ، حرف ا٥بمزة، 59/  1ج " ا١بامع الصغّب " ، 266 - 265" / االذكار " ، 284 - 279/  2ج " عيون االخبار " ، 147" / االمالء واالستمالء 
 - 4. 38" / تذكرة السامع " الحظ  - 3. ، ُب أعمال الليلة ا٣بامسة عشرة من شهر شعبان165 - 164" / ا١بنان  مفاتيح" ، 164 - 159/  1ج " الآلٕب 
 . ] * [ 36 - 35" / تذكرة السامع " الحظ 
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ىذا إن شاء اهلل ما يعْب على  1وسيأٌب . النحو ٍب ا٤بعاين، وعلى ىذا قياس باقي العلوم ٕبسب مرتبتها، وا٢باجة إليها
أن ال يطول ٦بلسو تطويال ٲبلهم، أو ٲبنعهم فهم الدرس أو ضبطو، الن : 2الثالث عشر . الَبتيب ُب باب ٱبصو

وال يقصره تقصّبا ٱبل ببعض تقريره أو ضبطو أو . ا٤بقصود إفادهتم وضبطهم، فإذا صاروا إٔب ىذه ا٢بالة فات ا٤بقصود
رين ُب الفائدة والتطويل، واستيفاء االقسام ُب التقسيم إذا كانوا فهمو، لفوات ا٤بقصود، ويراعي ُب ذلك مصلحة ا٢باض

أن ال يشتغل بالدرس، وبو ما يزعجو ويشوش فكره، من مرض أو جوع أو عطش أو مدافعو : الرابع عشر. من أىلو
وب حدث أو شدة فرح أو غم أو غضب أو نعاس أو قلق أو برد أو حر مو٤بْب، حذرا من أن يقصر عن استيفاء ا٤بطل

أن ال يكون ُب ٦بلسو ما يؤذي ا٢باضرين من دخان أو غبار أو : ا٣بامس عشر. من البحث، أو يفٍب بغّب الصواب
صوت مزعج، أو مشس موجبة للحر الشديد، أو ٫بو ذلك ٩با ٲبنع من تأدية ا٤بطلوب، بل يكون واسعا مصونا عن كل 

مراعاة مصلحة ا١بماعة ُب تقدًن : 3ادس عشر الس. ما يشغل الفكر ويشوش النفس ليحصل فيو الغرض ا٤بطلوب
وقت ا٢بضور وتأخّبه ُب النهار، إذا ٓب يكن عليو فيو ضرورة وال مزيد كلفة، ومن الضرورة االشتغال ُب الوقت الصاّب 

أن ال يرفع صوتو زيادة على ا٢باجة، : 4السابع عشر . با٤بطالعة والتصنيف حيث يكون االشتغال بو أؤب من التدريس
 :  ٱبفضو خفضا ٲبنع بعضهم من كمال فهمو، وقد روي عن النيب صلى اهلل عليو وآلووال

 (ىامش)
 . ] * [ 39" / تذكرة السامع " الحظ  - 4. 44" / تذكرة السامع " الحظ  - 3. 38" / تذكرة السامع " الحظ  - 2ُب ا٤بطلب الثالث من ا٣باٛبة،  - 1
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واالؤب أن يا ٯباوز صوتو ٦بلسو، وال يقصر عن ٠باع . 1غض الصوت الرفيع إن اهلل ٰبب الصوت ا٣بفيض، ويب

. 2ا٢باضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع، فال بأس بعلو صوتو بقدر ما يسمعو، وقد روي ُب فضيلة ذلك حديث 
باحثة، أن يصون ٦بلسو عن اللغط، فإن الغلط ٙبت اللغط، وعن رفع االصوات وسوء االدب ُب ا٤ب: 3الثامن عشر 

فإذا ظهر من أحد الباحثْب شئ من مبادئ . واختالف جهات البحث، والعدول عن ا٤بسألة إٔب غّبىا قبل إكما٥با
ذلك تلطف ُب دعفو قبل انتشاره وثوران النفوس، ويذكر ١بملة ا٢باضرين ما يقتضي قبح االنتقال ا٤بذكور، وأن ا٤بقصود 

دة والصفاء والرفق، واستفادة البعض من البعض، ويذكرىم ما جاء ُب اجتماع القلوب على إظهار ا٢بق وٙبصيل الفائ
 ذم ا٤بماراة وا٤بنافسة والشحناء، سيما أىل العلم ا٤بتسمْب بو، وأن ذلك سبب العداوة 

 (ىامش)
مسند االمام موسى بن جعفر " وُب . 39" / ع تذكرة السام" كما ُب [ " آداب الواعي : أو] ا١بامع ا٣بالق الراوي وآداب السامع " رواه ا٣بطيب البغدادي ُب  - 1
". أن يكون الرجل خفيف الصوت ويكره أن يكون الرجل جهّب الصوت ( ظ)كان النيب صلى اهلل عليو وآلو يعجبو : "... 7، ا٢بديث 43عليهما السالم، ص " 

كان صلى اهلل عليو وآلو يكره أن يرى الرجل جهّبا : " 7147ديث ، ا٢ب242/  5ج " فيض القدير : " حرف الكاف، وشرحو 124/  2ج " ا١بامع الصغّب " وُب 
أخذ منو أنو يسن للعآب صوت ٦بلسو عن : " 242/  5ج " فيض القدير " قال ا٤بناوي ُب شرح ا٢بديث ُب ". رفيع الصوت، وكان ٰبب أن يراه خفيض الصوت 

، 569/  3ج " كنز العمال " وُب . 292/  1ج " كشف ا٣بفاء " ومثلو ُب ... " وق ا٢باجةاللغط ورفع االصوات وغوغاء الطلبة وأنو ال يرفع صوتو بالتقرير ف
 74ج " ٕبار االنوار " ، و 5، ا٢بديث 168" / ثواب االعمال " ُب  - 2". إن اهلل ليكره الرجل الرفيع الصوت، وٯبب الرجل ا٣بفيض الصوت : " 7944ا٢بديث 

تذكرة " وٓب أجد غّب ىذا حديثا ُب ذلك، وقال ُب . " إ٠باع االصم من غّب تضجر صدقة ىنيئة: عبد اهلل عليو السالم، قالعن أيب " ، نقال عنو 25، الباب 388/ 
 ٍب يرفع صوتو ٗبا يريد: " 49" / أدب االمالء واالستمالء " نعم قال السمعاين ُب . وٓب يذكر نص ا٢بديث" وروي ُب فضيلة ذلك حديث : " كا٤بًب  39" / السامع 
ٚبلف عنا النيب ُب سفرة سفرناىا فأدركنا وقد رىقتنا الصالة صالة العصر، و٫بن نتوضا فجعلنا : عن عبد اهلل بن عمر قال: "... واحتج لذلك هبذا ا٢بديث. " أن ٲبيلو



، 9643، ا٢بديث 366 367/  6ج " دير فيض الق" وانظر شرح ىذا ا٢بديث ُب ". ويل لالعقاب من النار مرتْب أو ثالثا : ٭بسح أرجلنا، فنادى بأعلى صوتو
 . ] * [ 57/  1ج " شرح ا٤بهذب "  41 - 44" / تذكرة السامع " الحظ  - 3. 169/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " وانظر أيضا 
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ٔب ليثمر لتشويش الفكر وذىاب الدين، وأن الواجب كون االجتماع خالصا هلل تعا[ ا٤بوجبتْب : ظ] والبغضاء ا٤بوجبْب 

أن يزجر من تعدى ُب ٕبثو أو ظهر منو لدد أو سوء أدب أو ترك : التاسع عشر. الفائدة ُب الدنيا والسعادة ُب االخرى
إنصاف بعد ظهور ا٢بق، أو أكثر الصياح بغّب فائدة، أو أساء أدبو على غّبه من ا٢باضرين أو الغائبْب، أو ترفع على 

أو ٙبدث مع غّبه حالة الدرس ٗبا ال ينبغي، أو ضحك أو استهزأ بأحد أو فعل ما من ىو أؤب منو ُب اجمللس، أو نام 
ىذا كلو إذا ٓب يَبتب على ذلك مفسدة تربو عليو، . إن شاء اهلل تعأب 1ٱبل بأدب الطالب ُب ا٢بلقة، وسيأٌب تفصيلو 

وذاك ٗبا يتعلق بشأن  وىذا النوع مغاير ٤با مر من زجرىم وكفهم عن مساوئ االخالق، الن ىذا خاص بالدرس
أن يالزم االرفاق : العشرون. أنفسهم، وإن كان ٲبكن إدراجو فيو، إال أن االىتمام بشأنو حسن ذكره على ا٣بصوص

هبم ُب خطاهبم و٠باع سؤا٥بم، وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو ٙبرير العبارة فيو، ٢بياء أو قصور ووقع على 
وإن اشتبو عليو مراده سألو عن االمور الٍب ٰبتمل إرادتو . وبْب وجو إيراده، وأجاب ٗبا عندها٤بعُب، عرب عن مراده أوال 

وإن سأل عن شئ ركيك فال يستهزئ . أجابو، وإال ذكر ٧بتمال آخر. نعم: أتريد بقولك كذا ؟ فان قال: ٥با، فيقول لو
ا٢بادي والعشرون . انوا كذلك ٍب تعلموا وتفقهوابو وال ٰبتقر السائل، فإن ذلك أمر ال حيلة فيو، ويتذكر أن ا١بميع ك

وال يكثر النظر . أن يتودد لغريب حضر عنده، وينبسط لو لينشرح صدره، فإن للقادم دىشة سيما بْب يدي العلماء: 2
 . ىلووا٤بشاركة ُب البحث إن كان من أ[ ا٤بسألة : خ ل] وااللتفات إليو استغرابا لو، فإن ذلك ٱبجلو وٲبنعو من ا٤بسألة 

 (ىامش)
 . ] * [ 43 44" / تذكرة السامع " الحظ  - 2. يعِب تفصيل أدب الطالب، وسيأٌب ُب النوع الثالث من ىذا الباب - 1

 [215 ] 
يبحث  -وىو  -إذا أقبل بعض الفضالء، وقد شرع ُب مسألة أمسك عنها حٌب ٯبلس، وإن جاء : الثاين والعشرون

وقد بقي للفراغ وقيام ا١بماعة بقدر ما يصل إٔب اجمللس، فليؤخر تلك البقية، أعادىا لو أو مقصودىا، وإذا أقبل 
. ويشتغل عنها ببحث أو غّبه إٔب أن ٯبلس ٍب يعيدىا أو يتمم تلك البقية، كيال ٱبجل ا٤بقبل بقيامهم عند جلوسو

ال : ما ال يعرفو، فليقلإذا سئل عن شئ ال يعرفو، أو عرض ُب الدرس  -وىو من أىم اآلداب  - 1: الثالث والعشرون
وال يستنكف عن ذلك، فمن علم العآب أن يقول فيما ال . أعرفو أو ال أٙبققو أوال أدري أو حٌب أراجع النظر ُب ذلك

: وكيف ا٥برب ؟ قال: إذا سئلتم عما ال تعلمون فاىربوا، قالوا: قال علي عليو السالم". ال أعلم واهلل أعلم : " يعلم
إن . اهلل أعلم: ما علمتم فقولوا، وما ٓب تعلموا فقولوا: وعن أيب جعفر الباقر عليو السالم قال. 2اهلل أعلم : تقولون

وعن زرارة بن أعْب . 3[ واالرض ] باآلية من القرآن ٱبر فيها أبعد ما بْب السماء [ ليشرع : خ ل] الرجل ليسرع 
. 4أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما ال يعلمون : ما حق اهلل على العباد ؟ قال: سألت أبا جعفر عليو السالم: قال

 : وعن الصادق عليو السالم



 (ىامش)
، كتاب فضل 42/  1ج " الكاُب "  - 3. 63/  1ج " سنن الدارمي "  - 2. 58 - 57/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 43 - 42" / تذكرة السامع " الحظ  - 1

" احملاسن " نقال عن  - 25، ا٢بديث 119/  2ج " ٕبار االنوار " ، "ليسرع باآلية " بدل " لينتزع اآلية : " ، وفيو4العلم، باب النهي عن القول بغّب علم، ا٢بديث 
، 2ا٢بديث . 113/  2ج " ٕبار االنوار " ، 7، كتاب فضل العلم، باب النهي عن القول بغّب علم، ا٢بديث 43/  1ج " الكاُب "  - 4". لينتزع باآلية " وفيو  -

 ". ] * [ أمإب الصدوق  "عن 
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أٓب يوخذ : " أن ال يقولوا حٌب يعلموا، وال يردوا ما ٓب يعلموا، قال اهلل عزوجل: إن اهلل خص عباده بآيتْب من كتابو

ن وع. 2" بل كذبوا ٗبا ٓب ٰبيطوا بعلمو و٤با يأهتم تأويلو : " وقال" عليهم ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على اهلل إال ا٢بق 
إذا سئل : وعن ابن مسعود رضي اهلل عنو. 3أصيبت مقاتلو " ال أدري " إذا ترك العآب : ابن عباس رضي اهلل عنو

: وقال بعض الفضالء. 5ال أدري ثلث العلم : وقال آخر. 4ال أدري، فإنو ثلث العلم : أحدكم عما ال يدري، فليقل
أن يكثر منها لتسهل عليهم ويعتادوىا، فيستعملوىا ُب وقت ومعناه . 6" ال أدري " ينبغي للعآب أن يورث أصحابو 

أدري، سألوك حٌب ال : الأدري، علموك حٌب تدري، وإن قلت: ، فإنك إن قلت"ال أدري " تعلم : وقال آخر. ا٢باجة
 . 7تدري 

 (ىامش)
ب فضل العلم، باب النهي عن القول بغّب علم، ا٢بديث ، كتا43/  1ج " الكاُب " وا٢بديث ُب . 39(: 14)سوة يونس  - 2. 169(: 7)سورة االعراف  - 1
" البيان والتبيْب " ىذا الكالم نسب إٔب ابن عباس ُب  - 3". خص " بدل " عّب : " وفيو" أمإب الصدوق " نقال عن  3، ا٢بديث 113/  2ج " ٕبار االنوار " ، 8
ج " قوت القلوب " وُب . ، وغّبىا82" / أدب الدنيا والدين " ، و 7" / صفة الفتوى " ، و 42/ تذكرة السامع " ، و 172/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، و 247/ 
:.. قال ابن مسعود: " 61/  1ج " إحياء علوم الدين " وُب " إذا أخطأ العآب قول ال أدري أصيبت مقالتو : قال على بن ا٢بسْب و٧بمد بن عجالن: " 136/  1

الفقيو " و  14/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " و  7" / صفة الفتوى " ونسب إٔب ٧بمد بن عجالن ُب " قد أصيبت مقاتلو جنة العآب ال أدري فإن أخطاىا ف
، 482ص " هنج البالغة " أيضا، ولكن ىذا كالم موالنا ومؤب ا٤بوحدين يعسوب الدين أمّب ا٤بؤمنْب عليو أفضل صلوات ا٤بصلْب، روي ُب  173/  2ج " وا٤بتفقو 

: " وىذا نصو" هنج البالغة " ، نقال عن 41ا٢بديث  122/  2ج " ٕبار االنوار " ، و 8835، ا٢بديث 377/  5ج " غرر ا٢بكم " ، و 85م ا٢بكم، ا٢بكمة قس
 1ج " تفسّب القرطيب  " - 6. 42" / تذكرة السامع "  - 5. 184/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 42" / تذكرة السامع  - 4". من ترك قول ال أدري أصيبت مقاتلو 

... ينبغى للعآب: أخربين مالك ابن أنس أنو ٠بع عبد اهلل بن يزيد ابن ىرمز، يقول:... وفيو 173/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 57/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 286/ 
، والقائل أبو الذيال، 9" / صفة الفتوى " ، 68/  2ج " لو جامع بيان العلم وفض" ، 278/  4ج " أعالم ا٤بوقعْب " ، 96/  1ج " قوت القلوب "  - 7". اْب 

 . ] * [ كما ُب ا٤بصدرين االخّبين
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ال يضع منزلتو، بل يزيدىا رفعة ويزيده ُب قلوب الناس عظمة، تفضال من اهلل تعأب " الأدري : " واعلم أن قول العآب

ال يقدح ُب ا٤بعرفة ا١بهل . ظمة ٧بلو وتقواه وكمال معرفتوعليو، وتعويضا لو بالتزامو ا٢بق، وىو دليل واضح على ع
على تقواه، وأنو ال ٯبازف ُب فتواه، وأن ا٤بسألة من مشكالت " ال أدري : " وإ٭با يستدل بقولو. ٗبسائل معدودة

 الناس، من قل علمو وعدمت تقواه وديانتو، النو ٱباف لقصوره أن يسقط من أعْب" الأدري " وإ٭با ٲبتنع من . ا٤بسائل
وىذه جهالة أخرى منو، فإنو بإقدامو على ا١بواب فيما ال يعلم يبوء باالٍب العظيم، وال يصرفو عما عرف بو من 
القصور، بل يستدل بو على قصوره، ويظهر اهلل تعأب عليو ذلك بسبب جرأتو على التقول ُب الدين، تصديقا ٤با ورد 

ومن ا٤بعلوم أنو إذا رؤي احملققون يقولون ُب كثّب من . 1 برانيو من أفسد جوانية أفسد اهلل: ُب ا٢بديث القدسي



وىذا ا٤بسكْب ال يقو٥با أبدا، يعلم أهنم يتورعون لدينهم وتقواىم، وأنو ٯبازف ١بهلو وقلة دينو، " ال أدري : " االوقات
ا٤بتشبع ٗبا ٓب يعط  :  عليو وآلووقد قال النيب صلى اهلل. فيقع فيما فر منو، واتصف ٗبا احَبز عنو لفساد نيتو وسوء طويتو

 . 2كالبس ثويب زور 

 (ىامش)
ما من عبد إال ولو جواين وبراين، فمن أصلح جوانيو أصلح اهلل برانيو، ومن أفسد جوانيو : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: " 321" / مشكاة االنوار " ُب  - 1

إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا، فمن يصلح جوانيو يصلح اهلل برانيو، ومن : وُب حديث سلمان رضي اهلل عنو: " 319/  1ج " النهاية " وُب ... " أفسد اهلل عليو برانيو
أراد : ".. 117/  1وقال ُب " يفسد جوانيو يفسد اهلل برانيو، أي باطنا وظاىرا، وسرا وعالنيو، وىو منسوب إٔب جو البيت وىو داخلو، وزيادة االلف والنون للتأكيد 

وأصلو من قو٥بم خرج فالن برا، أي خرج إٔب الرب والصحراء، وليس من قدًن الكالم . الرباين العالنية، وااللف والنون من زيادات النسب كما قالوا ُب صنعاء، صنعاينب
،  344/  4ج " سنن أيب داود "  58/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 2". برر "  54/  4وج " جوا " ، 157/  14ج " لسان العرب " وانظر أيضا ". وفصيحو 

أي ا٤بتكثر بأكثر ٩با عنده : " قال ابن االثّب ُب توضيح ا٢بديث" ٓب يعط " بدل " ال ٲبلك : " ، وفيو441/  2ج " النهاية " ، 4997كتاب االدب، ا٢بديث 
٦بمع " وانظر " الزور، بل ىو ُب نفسو زور، أي كذب  وىو من أفعال ذوي. يتحمل بذلك، كالذي يري أنو شبعان، وليس كذلك، ومن فعلو فإ٭با يسخر من نفسو

 . ] * [ 154/  2ج " االمثال 
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وقد أدب اهلل تعأب العلماء بقصة موسى وا٣بضر عليهما السالم حْب ٓب يرد موسى عليو السالم العلم إٔب اهلل تعأب ٤با 

بغاية الذل من موسى عليو السالم وغاية  2ة ٗبا حكاه اهلل عنهما من اآليات ا٤بؤذن 1سئل ىل أحد أعلم منك ؟ 
: الرابع والعشرون. إن شاء اهلل تعأب ُب ىذه الرسالة ٝبلة من نكت القصة 3وسيأٌب . العظمة من ا٣بضر عليو السالم

نعو أنو إذا اتفق لو تقرير أو جواب توٮبو صوابا، يبادر إٔب التنبيو على فساده وتبيْب خطائو قبل تفرق ا٢باضرين، وال ٲب
ا٢بياء أو غّبه من ا٤ببادرة، وٙبملو النفس االمارة بالسوء على التأخّب إٔب وقت آخر خال، فإنو من خدع النفس وتلبيس 

تأخّب بيان ا٢بق مع : استقرار ا٣بطأ ُب قلوب الطلبة، ومنها: منها: وفيو ضرر عظيم من وجوه كثّبة. إبليس لعنو اهلل
طاعة : بعض أىل اجمللس ُب الوقت اآلخر فيستمر ا٣بطأ ُب فهمو، ومنهاخوف عدم حضور : ا٢باجة إليو، ومنها

ومع تأديتو للواجب من ذلك يفيد . الشيطان ُب االستمرار على ا٣بطأ، وىو موجب لطعمو فيو مرة ثانية وىلم جرا
قو من االجر الطالبْب ملكة صا٢بة تعقب خّبا عظيما يكون الراجع سببا فيو، فيشارك ُب أجره، مضافا إٔب ما استح

بفعل ما ٯبب عليو، فقد غنمت حركتو ورٕبت ٘بارتو برجوعو إٔب ا٢بق، ويرفعو اهلل تعأب بسبب ذلك، خالف ما يظنو، 
 . ا١باىل ويتوٮبو االٞبق الغافل

 (ىامش)
تفسّب ٦بمع البيان " ، 123ديث ، ا٢ب145 - 141/  2، وج 77ا٢بديث  54/  2، وج 73، كتاب العلم، ا٢بديث 47 - 46/  2ج " صحيح البخاري "  - 1
الَبغيب " ، 46الباب ( 43)، كتاب الفضائل 1853 - 1847/  4ج " صحيح مسلم " ، 118، 117، 116/  5ج " مسند أٞبد " ، 481/  6ج " 

بينما موسى ُب مالمن بِب : لم يقولوس[ وآلو ] ٠بعت رسول اهلل صلى اهلل عليو : "... ، وإليك نص واحد منها مع التلخيص1، ا٢بديث 129/  1ج " والَبىيب 
" ومثلو روي ُب ". اْب . بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليو: فأوحى اهلل إٔب موسى. ال: ىل تعلم أحدا أعلم منك ؟ قال موسى: إسرائيل، جاءه رجل فقال لو

ُب القسم الثاين من النوع الثالث من ىذا الباب، ص  - 3. 82 - 65(: 18)سورة الكهف  - 2. ، عن أيب عبد اهلل عليو السالم334/  2ج " تفسّب العياشي 
235 - 239  .)*( 
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التنبيو عند فراغ الدرس أو إرادتو ٗبا يدل عليو إن ٓب يعرفو القارئ، وقد جرت عادة السلف أن  1: ا٣بامس والعشرون
: ال قبل ذلك كالم يشعر ٖبتمو الدرس، كقولواالؤب أن يق 3: وقال بعض العلماء. 2" واهلل أعلم : " يقولوا حينئذ

خالصا لذكر اهلل تعأب ولقصد " واهلل أعلم " ما بعده يأٌب إن شاء اهلل تعأب، و٫بو ذلك، ليكون قولو : ىذا آخره، أو
ا جعل و٥بذا ينبغي أن يستفتح كل درس ببسم اهلل الرٞبن الرحيم، ليكون ذاكرا هلل تعأب ُب بدايتو وخاٛبتو، وإذ. معناه

أن ٱبتم الدرس بذكر شئ من الرقائق وا٢بكم وا٤بواعظ : السادس والعشرون. الذكر دليال على الفراغ ٓب يتمحض لو
وتطهّب الباطن، ليتفرقوا على ا٣بشوع وا٣بضوع واالخالص، فإن البحث البحت يورث ُب القلوب قوة، ورٗبا أعقب 

ىذا كلو إذا ٓب يكن . ستكمال، وال شئ أصلح من تلك ا٢بالةقسوة، فليحركو ُب كل وقت إٔب االقبال، ويالحظو باال
السابع . بعد ذلك دروس حاضرة ٕبيث يكون االشتغال هبا أؤب، فيؤخر ذلك إٔب اآلخر حسب ما يقتضيو ا٢بال

صهم أن ٱبتم اجمللس بالدعاء كما بدأ بو، بل ىو اآلن أؤب وأقرب إٔب االجابة، ٤با قد غشيهم من الرٞبة وخ: والعشرون
من ا٤بثوبة، وليتضمن دعاؤىم االئمة الراشدين والعلماء السابقْب، وتعميم ٝباعة ا٤بسلمْب، وأن ٯبعل أعما٥بم خالصة 

 4وفيو حديث مسلسل . وقد ورد أن النيب صلى اهلل عليو وآلو كان ٱبتم ٦بلسو بالدعاء. لوجو اهلل، مقربة إٔب مرضاتو
 : ٖبتمو بو مشهور، ومتنو

 (ىامش)
تقدم معُب  - 4. 45 - 44" / تذكرة السامع " ىو ابن ٝباعة الكناين ُب  - 3. 44" / تذكرة السامع "  - 2. 45 - 44" / تذكرة السامع " حظ ال - 1

ا٢بي الكتاين ُب اعلم أنو قد عُب علماء ا٢بديث هبذا النوع جدا فصنفوا فيو مصنفات خاصة، ذكر بعضها ٧بمد عبد . 2التعليقة  195ا٢بديث ا٤بسلسل ُب الصفحة 
 ] * [. الدر " ا٤بطبوع ُب مدينة فاس با٤بغرب االقصى، وجاء اسم بعضها ُب " فهرس الفهارس واالثبات ومعجم ا٤بعاجم وا٤بشيخات وا٤بسلسالت " 
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ا تعمدنا، أللهم اغفر لنا ما أخطأنا وم: أنو صلى اهلل عليو وآلو كان إذا فرغ من حديثو، وأراد أن يقوم من ٦بلسو يقول

أن  2: الثامن والعشرون. 1وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم بو منا، أنت ا٤بقدم وأنت ا٤بؤخر، ال إلو إال أنت 
منها إن كان ُب نفس أحد منهم بقايا سؤال تأخر، ومنها : ٲبكث قليال بعد قيام ا١بماعة، فإن فيو فوائد وآدابا لو و٥بم

عليها حٌب فرغ يذكرىا لو، ومنها عدم مزاٞبتهم ورفع الكلفة عنهم ٖبروجو قبلهم، إن كان الحد بو حاجة، وقد صرب 
 3: التاسع والعشرون. وخفق النعال خلفو، وىو آفة عظيمة خطرة، ومنها عدم ركوبو بينهم إن كان يركب إٔب غّب ذلك

قط النائم وينبو الغافل، ويشّب أن ينصب ٥بم نقيبا فطنا كيسا يرتب ا٢باظرين، ومن يدخل عليو على قدر مناز٥بم، ويو 
إٔب ما ينبغي فعلو وتركو، ويأمر بسماع الدروس واالنصات إليها ٤بن ال يعرف، وكذلك ينصب ٥بم رئيسا آخر يعلم 
ا١باىل، ويعيد درس من أراد، ويرجع إليو ُب كثّب ما يستحٓب أن يلقى بو العآب من مسألة أو درس، فإن فيو ضبطا 

سبحانك اللهم وٕبمدك، أشد أن ال إلو : أن يقول إذا قام من ٦بلسو 4: ٢بال ا٤بتعلم الثالثونلوفت العآب، وصالحا 
 . إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على ا٤برسلْب، وا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 (ىامش)
، ٟبسة 237 - 133" / الدر الفريد " ورويت ُب ". ا٤بسلسالت الكربى " ، و "ة الغوإب عقد الآلٕب ُب االحاديث ا٤بسلسل" ، منها 134 - 133" / الفريد 

" وال ُب " ا١بواىر ا٤بكللة ُب االحاديث ا٤بسلسلة " ولكن ٓب أجد فيو ىذا ا٢بديث ا٤بسلسل الذي أشار إليو ا٤بؤلف رٞبو اهلل، وال ُب . وأربعون حديثا مسلسال
الحظ  - 2. ، مع اختالف ُب اللفظ، إال أنو ٓب يروه مسلسال537 - 536، 528/  1ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب " وي ُب ىذا الدعاء ر  - 1". ا٤بسلسالت 

 . ] * [ 45" / تذكرة السامع " الحظ  - 4. 41" / تذكرة السامع " ال حظ  - 3. 45" / تذكرة السامع " 
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وكما يستحب . 2وُب بعض الروايات أن الثالث آيات كفارة اجمللس . 1رواه ٝباعة من فعل النيب صلى اهلل عليو وآلو 

 . ذلك العآب يستحب لكل قائم لكنو ُب حقو آكد

 (ىامش)
/  2ج " مسند أٞبد " ، 283/  2ج " سنن الدارمي " ، 4859، كتاب االدب، ا٢بديث 265/  4ج " سنن أيب داود " ُب " وأتوب إليك " روي إٔب قولو  - 1

حرف  113/  2ج " ا١بامع الصغّب "  236/  45" تذكرة السامع "  127/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 265" / االذكار "  77/  6، ج 424/  4، ج 369
فرك وأتوب سبحانك اللهم وٕبمدك، أشهد أن ال إال أنت، أستغ: إذا جلس ُب اجمللس فأراد أن يقوم قال[ وآلو ] كان رسول اهلل صلى اهلل عليو : " الكاف، وفيها
: " 189/  5ج " فيض القدير " ، وقال ُب "ىذا كفارة ٤با يكون ُب اجملالس : فقال. إنك لتقول اآلن كالما ما كنت تقول فيما خال! يا رسول اهلل : إليك، فقالوا

سبحان ربك رب العزة عما يصفون " وىي ( 37)يريد اآليات الثالث االخّبة من سورة الصافات  - 2". وكان السلف يواظبون عليو ويسمى ذلك كفارة اجمللس 
، ا٢بديث 239 - 238/  3ج " كتاب من ال ٰبضره الفقيو " ورواية الٍب أشار إليها مؤلف رٞبو اهلل رويت ُب " وسالم على ا٤برسلْب وا٢بمد هلل رب العا٤بْب 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على ا٤برسلْب وا٢بمد هلل : نهاكفارات اجملالس أن تقول عند قيامك م: قال الصادق عليو السالم: " ، وىذا نصو1132
تفسّب " ، 463/  8" تفسّب ٦بمع البيان " ، 3كتاب الدعاء، باب ما ٯبب من ذكر اهلل عزوجل ُب كل ٦بلس، ا٢بديث   469/  2ج " الكاُب " وُب " رب العا٤بْب 

، ا٢بديث 468/  75ج " ٕبار االنوار "  26/  2ج " عوإب اآلٕب " ، 334/  8ج " الفتوح الرازي تفسّب أيب " ، 265" / االذكار " ، 69/  4ج " الكشاف 
سبحان ربك رب العزة عما : من أراد أن يكتال با٤بكيال االوَب، فليقل إذا أراد أن يقوم من ٦بلسو: " وغّبىا عدة روايات هبذا ا٤بضمون" عدة الداعي " نقال عن  24

سبحان : كان إذا سلم من الصالة قال ثالث مرات" ، حرف الكاف 147/  2ج " ا١بامع الصغّب " وُب . " رسلْب وا٢بمد هلل رب العا٤بْبيصفون وسالم على ا٤ب
 ". ] * [ ربك رب العزة عما يصفون وسالم على ا٤برسلْب، وا٢بمد هلل رب العا٤بْب 

 [223 ] 

 . آدابو ُب نفسو، وآدابو مع شيخو، وآدابو ُب ٦بلس درسو: ثالثة أقسام 1كما مر   وىي تنقسم

 (ىامش)
قسيم اآلداب ا٤بختصة يعِب أن اآلداب ا٤بختصة با٤بتعلم تنقسم ثالثة أقسام كما أن اآلداب ا٤بختصة با٤بعلم أيضا كذلك، وإال فلم يذكر رٞبو اهلل فيما مضى ت 1

 ] * [ . با٤بتعلم إال ثالثة أقسام

 [224 ] 

أن ٰبسن نيتو، ويطهر قلبو من االدناس، ليصلح لقبول العلم وحفظو واستمراره، وقد تقدم ما يدل : االول: وىي أمور
قال بعض : ولكن أعيد ىنا لينبو على كونو من أسباب التحصيل، وىناك من أسباب الفائدة االخروية 1عليو، 

ييب القلب للعلم كتطييب االرض للزراعة، فبدونو ال تنمو وال تكثر بركتو وال يزكو، كالزرع ُب أرض بائرة تط: الكاملْب
إن ُب ا١بسد مضغة إذا صلحت صلح ا١بسد كلو، وإذا فسدت فسد : وقال النيب صلى اهلل عليو وآلو 2. غّب مطيبة



قلب أن يدخلو النور، وفيو شئ ٩با يكرىو اهلل حرام على : وقال سهل بن عبد اهلل 3. ا١بسد كلو، أال وىي القلب
 استعن على : قلة ا٢بفظ، فقال 5شكوت إٔب وكيع : وقال علي بن خشرم 4. عزوجل

 (ىامش)
 1ج  "صحيح البخاري "  - 3. 58 59/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 23" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن "  - 2. تقدم ُب أول ىذا الباب، أعِب الباب االول - 1
التبيان ُب آداب ٞبلة " ، 1، ا٢بديث 554/  2ج " الَبغيب والَبىيب " ، 274، 274/  4ج " مسند أٞبد " ، 49، كتاب االٲبان، ا٢بديث 245 - 244/ 

انظر ترٝبتو (  ى 273/  283 243/  244)وسهل بن عبد اهلل ىو أبو ٧بمد سهل بن عبد اهلل بن يونس التسَبي . 67" / تذكرة السامع "  - 4. 23" / القرآن 
/  4ج " معجم ا٤بؤلفْب " و  143/  3ج " االعالم " و  138 - 133" / طبقات الصوفية " ، و 434 - 429/  2ج " وفيات االعيان " ومصادر ترٝبتو ُب 

 * [. " ] هتذيب التهذيب " ، ٘بد ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب ( ى 197 - 129)ىو وكيع بن ا١براح بْب مليح  - 5. 284

 [225 ] 
فأرشدين إٔب ترك * شكوت إٔب وكيع سوء حفظي : وقد نظم بعضهم ذلك ُب بيتْب فقال 1ا٢بفظ بقلة الذنوب 

أن يغتنم التحصيل ُب الفراغ والنشاط وحالة : الثاين 2وفضل اهلل اليؤتاه عاصي * ا٤بعاصي وقال اعلم بأن العلم فضل 
ا٢بواس وقلة الشواغل وتراكم العوارض، سيما قبل ارتفاع ا٤بنزلة واالتسام الشباب وقوة البدن ونباىة ا٣باطر وسالمة و 

تفقهوا قبل أن : قال بعضهم. بالفضل والعلم، فإنو أعظم صاد عن درك الكمال، بل سبب تام ُب النقصان واالختالل
تفقو قبل أن : وقال آخر .أي تصّبوا سادة فتأنفوا من التعلم أو تستحيوا منو بسبب ا٤بنزلة فيفوتكم العلم. 3تسودوا 

مثل الذي يتعلم العلم ُب صغره كالنفش على ا٢بجر، ومثل : وجاء ُب ا٣برب 4. تَبأس، فإذا رأست، فال سبل إٔب التفقو
 الذي يتعلم العلم ُب 

 (ىامش)
ما رأيت أحدا : قيل": " هتذيب التهذيب " قال ابن حجر ُب ترٝبتو ُب . 349 - 346/  1ج " تذكرة ا٢بفاظ " ، و 117/  8ج " االعالم " ، و 123/  11ج 

رأيت وكيعا وما رأيت بيده كتابا قط، إ٭با ىو ٰبفظ، [: بزنة جعفر ] قال علي بن خشرم : " ، وفيو129/  11ج " هتذيب التهذيب "  - 1". أحفظ من وكيع 
" علي بن حشرم ": " منية ا٤بريد " واعلم أن ُب ٝبيع نسخ . 39" / الء روضة العق" وانظر " ترك ا٤بعاصي، ما جربت مثلو للحفظ : فسألتو عن دواء ا٢بفظ، فقال

. 224/  1ج " تدريب الراوي " ، و 316 317/  7، ج 129/  11ج " هتذيب التهذيب " با٣باء ا٤بعجمة، كما ُب " علي بن خشرم " با٢باء ا٤بهملة، والصواب 
فإن : " ، والبيت الثاين فيو ىكذا26" / تعليم وا٤بتعلم "  - 2. 317 - 316/  7ج " تهذيب هتذيب ال" ُب (  ى 257 - 165)وانظر ترٝبة علي بن خشرم 

جامع " ، 79/  1ج " سنن الدارمي " ، كتاب العلم، 41/  2ج " صحيح البخاري " قالو عمر، كما ُب  - 3" وفضل اهلل ال يهدى لعاصي * ا٢بفظ فضل من إلو 
" التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن "  11" / احملاسن وا٤بساوئ "  58" / أدب الدنيا والدين "  29" / تصر نصيحة أىل ا٢بديث ٨ب" ، 143/  1ج " بيان العلم وفضلو 

" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن " ، 134" / تذكرة السامع " ، 79، 78/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " قالو الشافعي، كما ُب  - 4. 64/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 1/ 
 . ] * [ 64/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 27
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وقد نبو اهلل تعأب  2ما أوٌب عآب علما إال وىو شاب : وعن ابن عباس رضي اهلل عنو. 1كربه كالذي يكتب على ا٤باء 

فإن وىذا باعتبار الغالب، وإال فمن كرب ال ينبغي لو أن ٰبجم عن الطلب،  3. وآتيناه ا٢بكم صبيا: على ذلك بقولو
الفضل واسع والكرم وافر وا١بود فائض، وأبواب الرٞبة وا٥ببات مفتحة، فإذا كان احملل قابال ٛبت النعمة وحصل 

وقال . 5و٤با بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما : وقال تعأب 4واتقوا اهلل ويعلمكم اهلل " ا٤بطلوب، قال اهلل تعأب 
إٔب غّب ذلك، وقد . 6فررت منكم ٤با خفتكم فوىب ٕب ريب حكما ف: -حكاية عن موسى عليو السالم  -تعأب 



ُب حال كربىم فتفقهوا وصاروا أساطْب ُب الدين وعلماء مصنفْب ُب الفقو وغّبه، فليغتنم  7اشتغل ٝباعو من السلف 
وما مضى * ا ٜبن بقية العمر عندي ما ٥ب: العاقل عمره، وليحرز شبابو عن التضييع، فإن بقية العمر ال ٜبن ٥با كما قيل

أن يقطع ما يقدر  9: الثالث 8غّب ٧بمود من الزمن يستدرك ا٤برء فيها ما أفات وٰبيا ما أمات وٲبحو السوء با٢بسن 
عليو من العوائق الشاغلة، والعالئق ا٤بانعة عن ٛبام الطلب وكمال االجتهاد، وقوة ا١بد ُب التحصيل، ويرضى ٗبا تيسر 

 من القوت وإن 

 (ىامش)
٦بمع الزوائد "  - 2. 57" / أدب الدنيا والدين " ، 8138، ا٢بديث 549/  5ج ط " فيض القدير " ، حرف ا٤بيم، وشرحو 154/  2ج " ا١بامع الصغّب "  - 1
 5. 282(: 2)ورة البقرة س - 4. 12(: 19)سورة مرًن  - 3... ". ما بعث اهلل نبيا إال وىو شاب: " ، وقبلو فيهما89/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 125/  1ج " 
: 549/  5ج " فيض القدير " وُب : كما يقال" مفتاح العلوم " منهم السكاكي صاحب  - 7. 21(: 26)سورة الشعراء  - 6. 14(: 28)سورة القصص  -

 . ] * [ 72 - 71" / امع تذكرة الس" الحظ  - 9. ٓب أقف على ناظم البيتْب - 8". قد تفقو القفال والقدوري بعد الشيب ففاقوا الشاب "... 
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كان يسّبا، وٗبا يسَب مثلو من اللباس وإن كان خلقا، فبالصرب على ضيق العيش تنال سعة العلم، وٯبمع مشل القلب 

ال يطلب أحد ىذا العلم بعز النفس : 1قال بعض السلف . عن مفَبقات اآلمال، ليتفجر عنو ينابيع ا٢بكمة والكمال
. ال يصلح طلب العلم إال ٤بفلس: وقال أيضا. و بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلحفيفلح، ولكن من طلب

ال يبلغ أحد من ىذا العلم ما يريد حٌب يضربو  3: وقال آخر. 2وال الغِب ا٤بكفي : فقال. وال الغِب ا٤بكفي: فقيل
دكانو، وخرب بستانو، وىجر إخوانو، ال ينال ىذا العلم إال من عطل  4: وقال بعضهم. الفقر، ويؤثره على كل شئ

وىذا كلو وإن كان فيو مبالغة، فا٤بقصود بو أنو ال بد فيو من ٝبع القلب واجتماع . ومات أقرب أىلو فلم يشهد جنازتو
العلم ال : ومن ىنا قيل 5. اصبغ ثوبك حٌب ال يشغلك فكر غسلو: وبالغ بعض ا٤بشايخ فقال لبعض طلبتو. الفكر

 أن يَبك التزوج حٌب يقضي وطره من العلم، فإنو أكرب شاغل : الرابع 6. عطيو كلكيعطيك بعضو حٌب ت

 (ىامش)
/  2ج " تدريب الراوي " و  117/  2ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، و 93/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " و  224" / احملدث الفاصل " ىو الشافعي كما ُب  - 1

تذكرة " ، 94/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 2. 59/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، و 224/  2ج " فتح الباقي " ، و 72 - 71" / تذكرة السامع " و  142 - 141
" ىو مالك بن أنس، كما ُب  - 3. 119/  9ج " حلية االولياء " وراجع أيضا . 59/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 175/  6ج " فيض القدير " ، 72" / السامع 

ا١بامع الخالق الراوي " نقلو ا٣بطيب البغدادي عن بعضهم ُب  - 4. 59/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 72" / تذكرة السامع " ، و 92/  2ج  "الفقيو وا٤بتفقو 
" وهنا كالَباب وكانت ثيابو ل: " قال الذىيب ُب ترٝبة شعبة بن ا٢بجاج. 71" / تذكرة السامع "  - 5. 71" / تذكرة السامع " كما ُب [ أو السامع ] وآداب الواعي 

" / الذريعة إٔب مكارم الشريعة " ونسب إٔب القيل ُب . 54/  1ج " ٧باضرات االدباء " قالو ا٣بليل بن أٞبد، كما ُب  - 6(. 194/  1ج " تذكرة ا٢بفاظ )" 
 . ] * [ 116" / ميزان العمل " ، و 117
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من تعود : وعن إبراىيم بن أدىم 1. م ُب فروج النساءذبح العل: وأعظم مانع، بل ىو ا٤بانع ٝبلة، حٌب قال بعضهم

وىذا أمر وجداين ٦برب واضح، ال ٰبتاج إٔب الشواىد، كيف . يعِب اشتغل هبن عن الكمال. 2أفخاذ النساء ٓب يفلح 
لو كلفت " مع ما يَبتب عليو على تقدير السالمة فيو من تشويش الفكر هبم االوالد واالسباب، ومن ا٤بثل السائر 



فإن ذلك حيث ال يعارضو واجب  4وال يغَب الطالب ٗبا ورد ُب النكاح من الَبغيب،  3". صلة ما فهمت مسألة ب
 سيما ُب . أؤب منو، وال شئ أؤب وال أفضل وال واجب أضيق من العلم

 (ىامش)
، ولكن ٓب ينسب فيهما إٔب قائل معْب، وقال 32/  29ج " م جواىر الكال" ، و 312/  4ج " االنوار النعمانية " ٓب أقف على قائلو ومصدره، نعم نقل ُب  - 1

ذبح العلم بْب أفخاذ النساء، ليس : " أيضا 544/  1وقال فيو ج ". ضاع العلم بْب أفخاذ النساء : قال بعض العلماء: " 374/  1ج " كشف ا٣بفاء " ُب 
قوت "  - 2". ال يفلح من ألف أفخاذ النساء : بل روي ٗبعناه عن بشر ا٢باُب، فقالضاع العلم بْب أفخاذ النساء، ليس ٕبديث، : " 44/  2وفيو ج " ٕبديث 
" من تعود أفخاذ النساء ٓب ٯبئ منو شئ : قال ابراىيم ابن أدىم: " 31/  2ج " إحياء علوم الدين " وُب . 59/  1ج " شرح ا٤بهذب "  239/  2ج " القلوب 

من أحب أفخاذ النساء : " عن الثوري 12/  7وفيو أيضا ج " النساء ٓب يفلح [ كذا ] من أحب اٚباذ : " يم بن أدىم، عن إبراى11/  8ج " حلية االولياء " وُب 
تذكرة السامع " ُب  - 3. 31/  1ج " االعالم " انظر ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب . وإبراىيم بن أدىم ىو أبو إسحاق إبراىيم بن أدىم بن منصور التميمي". ٓب يفلح 

والظاىر أنو ليس ٗبثل سائر، بل ىي كلمة ىو أعِب الشافعي ". بصلة ٤با فهمت مسألة ( إٔب شراء: خ ل)لو كلفت شراء : و٩با يقال عن الشافعي أنو قال: " 71" / 
ل بْب من كانت عبادتو من نعم رٗبا قيل بالتفصي: ".. قدس سره" ا١بواىر " قال صاحب . ، كتاب النكاح، وغّبه331 - 328/  5ج " الكاُب "  - 4. قائلها

لعلم الذي ىو الغرض االعمال، فالتزويج أفضل منها، الطالق ما دل على ذلك، وبْب من كانت عبادتو ٙبصيل العلوم الدينية، فهي أفضل منو، الن كمال االنسان ا
ال ٙبصى كثرة على وجو يقطع ذو الفطرة السليمة الواقف على  إٔب غّب ذلك من الفضائل الٍب: وساق الكالم ُب فضيلة العلم إٔب أن قال قده -االصلي من خلقتو 

اء ُب ذلك التزوجى وغّبه، ٛبام ما ورد ُب فضيلة العلم والعلماء أنو أفضل السعادات وأشرف الكماالت، وأنو ينبغي تقدٲبو على كل فضيلة، وإيثاره على كل طاعة، سو 
لة العلم وال ٩با يقاربو، فال يصلح ا٤بعارضة بو، وال الشك ُب أفضلية العلم بسببو، وإن ٓب يذكر ذلك صرٰبا وما ورد ُب االخبار من فضل النكاح ليس ٩با يداين فضي

غلة والعالئق ا٤بانعة عن فيما ورد بو، كما ىو واضح بأدىن تأمل، فالواجب حينئذ تقدٲبو على ما يضاده ويعارضو، واالجتهاد ُب قطع ما يقدر عليو من العوائق الشا
لكن قد يناقش ىنا بأن النزاع ". أن العلم ذبح ُب فروج النساء " ، أو عن االستكمال فيو، وال ريب التزويج من أكرب الشواغل وأعظم ا٤بوانع، حٌب اشتهر ٙبصيلو

 (. ] * [ 32 - 31/  29ج " جواىر الكالم " )" إْب ... ىنا
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صيل، فقد وجب ُب زماننا ىذا على االعيان مطلقا، الن زماننا ىذا، فإنو وإن وجب على االعيان والكفاية على تف

فرض الكفاية إذا ٓب يقم بو من فيو كفاية، يصّب كالواجب العيِب ُب ٨باطبة الكل بو، وتأثيمهم بَبكو، كما ىو ٧بقق ُب 
ال سيما أن يَبك العشرة مع من يشغلو عن مطلوبو، فإن تركها من أىم ما ينبغي لطالب العلم، و  1: ا٣بامس. االصول

لغّب ا١بنس، وخصوصا ٤بن قلت فكرتو، وكثر تعبو وبطالتو، فإن الطبع سراق، وأعظم آفات العشرة ضياع العمر بغّب 
والذي ينبغي لطالب العلم، أن ال ٱبالط إال ٤بن يفيده أو يستفيد . فائدة، وذىاب العرض والدين إذا كانت لغّب أىل
الصاّب الدين التقي الذكي، الذي إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانو، وإن منو، فإن احتاج إٔب صاحب، فليخَب الصاحب 

احتاج واساه، وإن ضجر صربه، فيستفيد من خلقو ملكة صا٢بة فإن ٓب يتفق مثل ىذا، فالوحدة والقرين السوء، 
ب شيئا من ليال وهنارا، سفرا وحضرا، وال يذى: أن يكون حريصا عن التعلم، مواظبا عليو ُب ٝبيع أوقاتو 2: السادس

أوقاتو ُب غّب طالب العلم إال بقدر الضرورة ٤با البد منو من أكل ونوم واسَباحة يسّبة، الزالة ا٤بلل ومؤانسة زائر 
وٙبصيل قوت، وغّبه ٩با ٰبتاج إليو، أو الٓب وغّبه، ٩با يتعذر معو االشتغال، فإن بقية العمر ال ٜبن ٥با و من استوى 

  3. يوماه فهو مغبون

 (ىامش)
" حديث نبوي مروي ُب  - 3. 63 - 62/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 27 - 26" / تذكرة السامع " الحظ  - 2. 84 - 83" / تذكرة السامع " الحظ  - 1

لسالم ُب وىو أيضا مروي عن موسى بن جعفر عليهما ا. 284/  1ج " عوإب الآلٕب " ، و 459/  4ج " تفسّب كشف االسرار " ، و 87/  1ج " إرشاد القلوب 
: " عن الصادق عليو السالم 277/  78ج " ٕبار االنوار " وُب . -" كشف الغمة " نقال عن  -، باب مواعظ أيب ا٢بسن موسى 327/  78ج " ٕبار االنوار " 

". ] * من استوى يوماه فهو مغبون  "عن الصادق عليو السالم  -" أمإب الصدوق " نقال عن  - 5، ا٢بديث 173/  1وأيضا فيو ج " من اعتدل يوماه فهو مغبون 
 ] 
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 1. ال يستطاع العلم براحة ا١بسد: وليس بعاقل من أمكنو ا٢بصول على درجة ورثها االنبياء ٍب فوهتا، ومن ىنا قيل

* ال ٙبسب اجملد ٛبرا أنت آكلو : وقيل. 3" والبد دون الشهد من أٓب النحل : " وقيل 2. ا١بنة حفت با٤بكاره: وقيل
أن يكون عإب ا٥بمة، فال يرضى باليسّب مع إمكان الكثّب، وال يسوف ُب : السابع 4ن تبلغ اجملد حٌب تلعق الصربا ل

اشتغالو، وال يؤخر ٙبصيل فائدة وإن قلت ٛبكن منها، وإن أمن فوات حصو٥با بعد ساعة، الن للتأخّب آفات، والنو ُب 
. ن الدرس، فليشتغل با٤بطالعة وا٢بفظ ٔبهده، وال يربط شيئا بشئالزمن التإب ٰبصل غّبىا، حٌب لو عرض لو مانع ع

وليعلم أنو إن أراد التأخّب إٔب زمن يكمل فيو الفراغ، فهذا زمن ٓب ٱبلقو اهلل تعأب بعد بل البد ُب كل وقت من موانع 
. ن قطعتو وإال قطعكالوقت سيف فإ: وعوائق وقواطع، فقاطع ما أمكنت منها قبل أن يقطعك كلها، كما ورد ُب ا٣برب

5  

 (ىامش)
" تدريب الراوي " ، 63/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 143/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 149/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 242" / احملدث الفاصل "  - 1

" / تذكرة السامع " وجاء ُب . ، قالو ٰبٓب بن أيب كثّب27 " /تذكرة السامع " ، 224/  2ج " شرح ألفية العراقي " ، 224/  2ج " فتح الباقي " ، 141/  2ج 
إن ا١بنة حفت : إن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو كان يقول: "... عن أمّب ا٤بؤمنْب عليو أفضل صلوات ا٤بصلْب - 2. ، وىو أنسب"ا١بسد " بدل " ا١بسم : " 27

" / ديوان ا٤بتنيب " ىذا عجز بيت للمتنيب، والبيت ورد ُب  - 3(. 176، قسم ا٣بطب، ا٣بطبة 251ص " هنج البالغة " )" با٤بكاره، وإن النار حفت بالشهوات 
 1ج " أمإب القإب "  - 4. 49" / االمثال وا٢بكم " و  27" / تذكرة السامع " والبد دون الشهد من إبر النحل وانظر * تريدين لقيان ا٤بعإب رخيصة : ىكذا 214

" ، 442/  4ج " لسان العرب " وُب . ، رواه عن رجل من بُب أسد1511/  3ج " شرح دوان ا٢بماسة " بن دريد عن بعض العرب  ، رواه عن أيب بكر146/ 
اعلم أىن ٓب أجد ىذا  - 5. 49" / االمثال وا٢بكم " وراجع " وال يسكن ُب ضرورة الشعر ... صبور: صربة، وٝبعو: عصارة شجر مر، واحدتو: الصرب": " صرب 
وإليك ما قال . م ُب جوامع ا٢بديث للشيعة والىل السنة، وليس حديثا من أحاديث ا٤بعصومْب سالم اهلل عليهم أٝبعْب، بل يعد من كلمات مشايخ الصوفيةالكال

وقت بيخ  الوقت سيف قاطع، ازآنك صفت مششّب بريدن است وصفت وقت بريدن، كي: ومشايخ گفتو اند: " 482" / كشف احملجوب " ُب : بعضهم ُب ذلك
الوقت سيف، يعِب زود از : كو. پس از اين جهت أو را بو مششّب نسبت كرده اند وگفتو اند: "... 214" / مشارق الدراري " ، وُب . "مستقبل وماضي را بربد

سيد و علم ايشان در علم يك سخن پّب علم من در علم صوفيان نر : "... -نقال عن الشافعي  - 254" / تذكرة االولياء " وُب . " ميان مي گذرد چنانكو مششّب
 " ] * [. الوقت سيف قاطع : من نرسيد كو گفت

 [231 ] 
وكن صارما كالوقت فا٤بقت ُب : مشّبا إٔب ا٢بث على مقامات العارفْب 1وإٔب ىذا ا٤بعُب أشار بعض االولياء الفضالء 

لبطالو ما أخرت عزما لصحة واقدم وسرزمنا واهنض كسّبا فحظك ا 2فهي أخطر علة " علي " وإياك " * عسى " 
٘بد نفسا، فالنفس إن * فإن ٘بد " سوف " وقدم ما قعدت لو مع ا٣بوالف واخرج عن قيود التلفت وجد بسيف العزم 

  3جدت جدت 

 (ىامش)
قال : وقال العارف الروميكو فرصت عزيز است والوقت سيف * مكن عمر ضايع بو افسوس وحيف : 9، الباب 185" / بوستان " وقال سعدي الشّبازي ُب 

" واعتجل فالوقت سيف قاطع وعلى ىذا، فا١بملة من كلمات مشايخ الصوفية وليس من أحاديث ا٤بعصومْب عليهم السالم، وصرح بذلك ُب * أطعمِب فإين جائع 
" / شرح البداية " عنو ُب ا٤بًب با٣برب، وا٣برب، كما ُب  وا٤بؤلف رٞبو اهلل، إ٭با عرب". ليس ٕبديث وىو من كالم بعض ا٢بكماء : " وقال 457/  2ج " كشف ا٣بفاء 

الم، وٱبص أعلم من أن يكون قول الرسول أو االمام والصحايب والتابعي وغّبىم من العلماء والصلحاء، وقد ٱبص ا٢بديث ٗبا جاء عن ا٤بعصوم عليو الس" ، 7 - 6
الليل والنهار يعمالن فيك، : " -نقال عن بعض العلماء  - 51/  1ج " إرشاد القلوب " وجاء ُب ". ا٣برب ٗبا جاء عن غّبه، أو ٯبعل ا٢بديث أعم من ا٣برب مطلقا 

ورد ُب  - 2. 219 - 214" / مشارق الدراري " ، 64 - 63" / ديوان ابن الفارض " ىو ابن الفارض ُب تائيتو الكربى ا٤بعروفة، انظر  - 1". فاعمل فيها 



ونصب : "... ، ُب شرح ىذه االبيات146 - 142/  1ج " كشف الوجوه الغر ٤بعاين نظم الدر " قال ُب  - 3. وعل لغة ُب لعل ،"علي " بدل " عال : " ا٤بصدر
أي سر للحج ُب حالكونت زمنا، واهنض وقم إٔب الصالة ُب حالكونك كسّبا مريضا، النك مادمت أخرت عزم ... زمنا وكسّبا على ا٢بال من الضمّب ُب سروا هنض

يعِب تقدم ُب السلوك، وقدم سبيلك كل ما قعدت الجلو ُب بيت ا٥بوى من ا٢بظوظ النفسانية والعصيان، ... -. إٔب زمان الصحة ٓب ٚبط بشئ سوى البطالة العمل
إذا : من وجد ٯبد وجدانا": نفسا ٘بد " إذا مات، وقولو : من جاد بنفسو ٯبود جودا": فإن ٘بد . " واخرج عن قيود االلتفات إٔب ا٤بوانع ليفتح عليك أبواب العزائم

" للتعليل يتعلق بقولو " فالنفس " إذا جهد، والفاء ُب : من جد ٯبد جدا": جدت " من جاد الفرس ٯبود جودة، إذا سار جيدا، وقولو " إن جدث " صادف وقولو 
، فإن ٛبت بعد ذلك ٘بد نفسا صا٢با وذلك ىو الوقت الذي يعِب تسويف النفس، واشتغل بوظيفة الوقت" سوف أفعل " أي واقطع بسيف العزم الصحيح " وجد 

لكراىة عنها، وحينئذ أدركتو بالطاعة وأمرت هبا، الن النفس إن سرت سّبا جيدا صارت ٦بدة ساعية ُب العمل، فإهنا إذا بعثت على الطاعة مدربت فيها وانتزعت ا
 ] * [. مشارق "   يات شرحا وافيا ُب شرحو على تائية ابن الفارض ا٤بوسوم بوشرح سعيد الدين الفرغاين ىذه االب". ينبعث منها داعية العمل 

 [232 ] 
أن يأخذ ُب ترتيب التعلم ٗبا ىو االؤب، ويبدأ فيو باالىم فاالىم فال يشتغل ُب النتائج قبل ا٤بقدمات، وال ُب : الثامن

وإذا . فإن ذلك ٰبّب الذىن ويدىش العقلقبل إتقان االعتقاديات،  -ُب العقليات والسمعيات  -اختالف العلماء 
وليحذر التنقل من كتاب . اشتغل ُب فن، فال ينتقل عنو حٌب يتقن فيو كتابا، أو كتبا إن أمكن وىكذا القول ُب كل فن

إٔب كتاب، ومن فن إٔب غّبه من غّب موجب، فإن ذلك عالمة الضجر وعدم الفالح، فإذا ٙبققت أىليتو، وتأكدت 
 لو أن ال يدع فنا من العلوم احملمودة، ونوعا من أنواعها إال وينظر فيو نظرا يطلع بو على مقاصده معرفتو، فاالؤب

وغايتو، ٍب إن ساعده العمر وأهنضو التوفيق، طلب التبحر فيو، وإال اشتغل باالىم فاالىم، فإن العلوم متقاربة وبعضها 
 م، فا٢بزم أن يأخذ من كل علم أحسنو، واعلم أن العمر ال يتسع ١بميع العلو . مرتبط ببعض غالبا

 (ىامش)
وبباش مششّب برنده ٮبچون وقت، أعِب زمان حاضر، كو دمشن داشًب حق "  -أ : و٫بن ننقل ىنا بعض كالمو و٫بيل من أراد التفصيل إليو 224 - 214" / الدراري 

ب . كو اين كلموء لعل خطرناكَبين علٌب است مر نفس مرا" ا چنْب وچنْب كنم مگر من فرد: " ودورباش از آنكو گوئى: توست" اگر " مر نفس تو را، در گفتار 
تا بو وقت وراه مى رو ٮبچنان كو بر جاى مانده أي، وبر خيز در حال شكستو پاٌن كو نصيب توىب كارى است مادام كو در تأخّب مى دارى عزٲبت خود را  -

پس كأنو شيخ ناظم ابن معُب ايشان را بو نظم " سّبوا إٔب اهلل عرجا ومكاسّب " اين عبارت گفتو اند كو وٮبْب معُب را بعينو بعضى از مشايخ بو . درست شدن و
وپيش آى وپيش آور، أعِب ترك كن ىرچو را كو تو از براى آن باز پس نشتو أي در خانوء تن بازنان يا خسيسان، أعِب نفس وقواى حسى أو،  -  ج. آورده است

وبرببو مششّب عزم صحيح، تسويف وتسويل نفس را، پس اگر تو نيكو وتيز روى در راه عشق و فنا، آنگاه بياىب دمى  -د . اپس نگرستيهاوبّبون آى از بندىاى و 
ُب جد، از جد است بو مع: در اين بيت ٘بنيس الفاظ بو كار برده است، اول. خوش، چو نفس را اگر فدا كُب وبو معشوق ٖبشى، ٖبتيار شود يا وجودي نو يابد

٘بد، از وجدان بو معُب يافًب است از : فإن ٘بد، از جودت است بو معُب نيكرفتار شدن اسب از أجوف، نعت أو جواد آيد، سوم: فطع از باب مضاعف، و دوم
از جدة بو معُب نوشدن جدت، از جد بو معُب ٖبتيار شدن، يا : جدت، از جود بو معُب جان دادن است از أجوف، نعت ازوى جائد، وپنجم: معتل فاء، وچهارم

 . ] * [ وال ٱبفى بعض االختالف بْب الشرحْب ُب تفسّب بعض الكلمات". است ىم از باب مضاعف 

  [233 ] 
ويصرف ٝبام قويو ُب العلم الذي ىو أشرف العلوم، وىو العلم النافع ُب اآلخرة ٩با يوجب كمال النفس وتزكيتها 

 . جعو إٔب معرفة الكتاب والسنة، وعلم مكارم االخالق وما ناسبوباالخالق الفاضلة واالعمال الصا٢بة، ومر 

 [456 ] 



إن من حق العآب أن ال تكثر عليو السؤال، وال تأخذ : كان أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالم يقول: قال الصادق عليو السالم
فسلم عليهم ٝبيعا، وخصو بالتحية دوهنم، واجلس بْب يديو وال ٘بلس خلفو،  -وعنده قوم  -ت عليو بثوبو، وإذا دخل

قال فالن وقال فالن، خالفا لقولو، وال تضجر لطول صحبتو، : وال تغمز بعينك، وال تشر بيدك، وال تكثر من القول
ٓب أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي ُب سبيل وإ٭با مثل العآب مثل النخلة تنتظرىا مٌب يسقط عليك منها شئ، والعا

وحق سائسك بالعلم التعظيم لو والتوقّب  2: وُب حديث ا٢بقوق الطويل ا٤بروي عن سيد العابدين عليو السالم 1. اهلل
جمللسو وحسن االستماع إليو واالقبال عليو، وأال ترفع عليو صوتك، وال ٘بيب أحدا يسألو عن شئ حٌب يكون ىو 

ٯبيب، وال ٙبدث ُب ٦بلسو أحدا، وال تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنو إذا ذكر عندك بسوء، وأن تسَب عيوبو الذي 
وتظهر مناقبو، وال ٘بالس لو عدوا، وال ثعادي لو وليا، فإذا فعلت ذلك شهدت لك مالئكة اهلل عزوجل بأنك قصدتو، 

 وتعلمت 

 (ىامش)
" بدل " حٌب يسقط : " و" وإ٭با " بدل " فإ٭با : " و" لطول " بدل " بطول : " ، وفيو1، باب حق العآب، ا٢بديث ، كتاب فضل العلم37/  1ج " الكاُب "  - 1

حديث  - 2. 132 - 131" / دستور معآب ا٢بكم " ، نقال عنو، 9ا٢بديث  43/  2ج " ٕبار االنوار " ، 185، ا٢بديث 233" / احملاسن " ، "مٌب يسقط 
 195" / ٙبف العقول " ، و 424 - 419" / االخالق " مكارم " ، و 1626، ا٢بديث 381 - 376/  2" اب من ال ٰبضره الفقيو كت" ا٢بقوق مروي ُب 

184 ] * [ . 

 [235 ] 
وفيما حكاه اهلل عزوجل عن موسى عليو السالم حْب خاطب ا٣بضر عليو السالم  1. علمو هلل جل ا٠بو ال للناس

 3ستجدين إن شاء اهلل صابرا وال أعصي لك أمرا، : وُب قولو ٩2با علمت رشدا،  ىل أتبعك على أن تعلمن: بقولو
ٝبلة جليلة من اآلداب الواقعة من ا٤بتعلم ٤بعلمو، مع جاللة قدر موسى عليو السالم وعظم شأنو، وكونو من أوٕب العزم 

ولو . علم أكمل منو من جهات أخرىمن ا٤برسل، ٍب ٓب ٲبنعو ذلك من استعمال اآلداب الالئقة با٤بعلم، وإن كان ا٤بت
أردنا استقصاء ما اشتمل عليو ٚباطبهما من اآلداب والدقائق، ٣برجنا عن وضع الرسالة، لكنا نشّب إٔب ما يتعلق 

فقد ذلت على اثنٍب عشرة فائدة من فوائد  4. ىل أتبعك على أن تعلمن ٩با علمت رشدا: بالكلمة االؤب، وىي قولو
أي " ىل "   االستيذان ب: الثانية 6. ل نفسو تبعا لو، ا٤بقتضي ال ٫بطاط ا٤بنزلة ُب جانب ا٤بتبوعجع: االؤب 5: االدب

 . ىل تأذن ٕب ُب اتباعك، وىو مبالغة عظيمة ُب التواضع

 (ىامش)
روضة " ، نقال عن 6، ا٢بديث 42/  2ج " ٕبار االنوار " ، 1626، ا٢بديث 377/  2ج " كتاب من ال ٰبضره الفقيو "  424" / مكارم االخالق "  - 1

" الحظ  - 5. 66(: 18)سورة الكهف  - 4. 69(: 18)سورة الكهف  - 3. 66(: 18)سورة الكهف  - 2". أمإب الصدوق " و " ا٣بصال " و " الواعظْب 
"   متعلق ب" ُب " قطعا، وحرف ا١بر وىو الصحيح " ن " و " ط " ، "  ى" ىكذا ُب النسخ ا٤بخطوطة ونسخة  - 6. 152 - 151/  21ج " تفسّب الرازي 
ح " ، "ص " وجاء ُب نسخة ". قعدت إٔب جانب فالن " ، أي ا٫بطاط منزلة التابع ُب جانب ا٤بتبوع، وا١بانب يكون ٗبعُب ا١بهة والناحية، من قولك "ا٫بطاط ا٤بنزلة 

 . ] * [ ، وىو خطأ قطعا"ا٤بتبوع " ، بدل "التابع ": " ع " و " 



 [236 ] 
االعَباف لو بعظيم النعمة بالتعليم، النو : الرابعة". على أن تعلمن " ٘بهيل نفسو واالعَباف ٤بعلمو بالعلم بقولو : لثةالثا

أنا عبد من : و٥بذا ا٤بعُب قيل. طلب منو أن يعاملو ٗبثل ما عاملو اهلل تعأب بو، أي يكون إنعامك علي كإنعام اهلل عليك
أن ا٤بتابعة عبارة عن االتيان ٗبثل فعل الغّب، لكونو : ا٣بامسة 2. مسألة ملك رقومن علم إنسانا : و. 1تعلمت منو 

االتيان : السادسة. فعلو ال لوجو آخر، ودل ذلك على أن ا٤بتعلم ٯبب عليو من أول االمر التسليم، وترك ا٤بنازعة
االبتداء باالتباع، : السابعة. ية التواضعوىو غا 3با٤بتابعة من غّب تقييد بشئ بل اتباعا مطلقا، ال يقيد عليو فيو بقيد، 

أي ٓب أطلب على تلك ا٤بتابعة : ىل أتبعك على أن تعلمن: أنو قال: الثامنة. ٍب بالتعليم، ٍب با٣بدمة، ٍب بطلب العلم
٩با علمت إشارة إٔب بعض ما علم، : التاسعة. ال أطلب منك على تلك ا٤بتابعة ماال وال جاىا: إٔب التعليم، كأنو قال

٩با علمت اعَباف : قولو: العاشرة. أي ال أطلب منك ا٤بساواة بل بعض ما علمت، فأنت أبدا مرتفع علي زائد القدر
طلب االرشاد، وىو ما لوال " رشدا " قولو : ا٢بادية عشرة. بأن اهلل علمو، وفيو تعظيم للمعلم والعلم وتفخيم لشأهنما

 . التعلم، وىضم عظيم لنفسو، واحتياج بْب لعلموحصولو لغوى وضل، وفيو اعَباف بشدة ا٢باجة إٔب 

 (ىامش)
" كنت إذا ٠بعت من الرجل ا٢بديث كنت لو عبدا ما ٰبٓب : " -نقال عن شعبة بن ا٢بجاج  - 94" / تذكرة السامع " وُب . 151/  21ج " تفسّب الرازي "  - 1

ُب إجازة الشيخ ٧بمد بن أيب  - 2". ى ام كو مرا يك حرف از آداب تعليم كرده است من بندهء كس: گفت" ، نقال عن الشافعي 253" / تذكرة االولياء " وُب 
" )" ال، ولكن يأمره وينهاه : أيبيعو ؟ قال: من علم شخصا مسألة ملك رقو، فقيل لو: قال سيد العا٤بْب: " ٝبهور االحسائي للسيد ٧بمود بن عالء الدين الطالقاين

ولعلو " ال يقيد عليو فيو بقيد " بدل " ال تقييد فيو بقيد : " فقد جاء فيها" ع " و " ح " ، "ض " كذا ُب النسخ سوى نسخة   - 3(. 16/  148ج " ٕبار االنوار 
 . " ] * [ يدل على طلب متابعتو مطلقا ُب ٝبيع االمور غّب مقيد بشئ دون شئ" أتبعك " أن قولو : تاسعها: " 151/  21ج " تفسّب الرازي " أصلح وُب 

 [237 ] 
أن ا٣بضر عليو السالم علم أوال أنو نيب بِب إسرائيل، موسى عليو السالم صاحب التوراة الذي   1ورد : الثانية عشرة

هبذا التواضع العظيم بأعظم أبواب  -مع ىذا ا٤بنصب  -كلمو اهلل عزوجل بغّب واسطة، وخصو با٤بعجزات، وقد أتى 
كانت إحاطتو بالعلوم أكثر، كان علمو ٗبا فيها من البهجة والسعادة ا٤ببالغة، فدل على أن ىذا ىو االليق، الن من  

ٍب مع ىذه ا٤بعرفة من ا٣بضر عليو السالم وىذه الغاية من . أكثر، فيشتد طلبو ٥با، ويكون تعظيمو الىل العلم أكمل
، وعدم االدب مع االدب والتواضع من موسى عليو السالم أجابو ٔبواب رفيع وكالم منيع، مشتمل على العظمة والقوة

وقد دلت ىذه الكلمة  2. إنك لن تستطيع معصي صربا: موسى عليو السالم بل وصفو بالعجز وعدم الصرب، بقولو
الوجيزة أيضا على فوائد كثّبة من أدب ا٤بعلم وإعزازه للعلم وإجاللو ٤بقامو، على وجو يقتضي التأسي بو، وال دخل لو 

وصفو بعدم الصرب على تعلم : االؤب: اسبة ا٤بقام، ولو مدخل واضح ُب أصل الرسالةهبذا الباب، لكنا نذكر ٝبلة منو ٤بن
العلم، ا٤بقتضي ال ٫بطاط قدره وسقوط ٧بلو، باالضافة إٔب مقام الصابرين الذين وعدىم اهلل تعأب بالكرامة، وبشرىم 

معو ُب السعي عليو واالتصاف بو نفيو عنو االستطاعة على الصرب، ا٤بوجب لقطع قط: الثانية 3. بالصالة والرٞبة
وٙبصيل أسبابو، وىو ُب االغلب أمر مقدور للبشر، وكان غاية ما يقتضي ا٢بال من ا٤بعلم توصيتو بالصرب ال تعجيزه 

 . عنو



 (ىامش)
فقال موسى . الم يا نيب بِب إسرائيلوعليك الس: فقال. السالم عليك: روي أن موسى عليو السالم ٤با وصل إليو قال: " 149/  21ج " تفسّب الرازي " ُب  - 1

وعليك : إنو رآه على طنفسة خضراء، فسلم عليو فقال: وقيل: " 483/  6ج " تفسّب ٦بمع البيان " وُب " الذي بعثك إٕب : من عرفك ىذا ؟ قال: عليو السالم
ُب قولو تعأب ُب  - 3. 67(: 18)سورة الكهف  - 2". من دلك علي  :وما أدراك من أنا ومن أخربك أين نيب ؟ قال: فقال لو موسى. السالم يا نيب بِب إسرائيل

وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليو راجعون، أولئك عليهم صلوات من رهبم ورٞبة، وأولئك ىم : " 157 - 155(: 2)سورة البقرة 
 ". ] * [ ا٤بهتدون 

 [238 ] 
وىو موجب  1ا٤بقتضية للنفي ا٤بؤبد على رأي ٝباعة من احملققْب منهم الز٨بشري، " لن "   نفي االستطاعة ب: الثالثة

" لن "   ، وا٠بية ا١بملة، والنفي ب"إن "   توكيد ا١بملة ب: الرابعة. لليأس منو، لوقوع االخبار بو من معلم متبوع صادق
االشارة إٔب أنك إن ٚبيل لك أنك صابر على : سةوغّبىا من ا٤بؤكدات، وىو غاية عظيمة ُب التعجيز والتضعيف ا٣بام

حسب ما ٘بده من نفسك، فأنت ال تعلم حالك عند صحبٍب، النك ٓب تصحبِب بعد، والصرب الذي أنفيو عنك ىو 
التنبيو على عظم قدر العلم : السادسة. الصرب معي، وىذا أمر أنا أعلم بو، لعلمي ٗبقدار ما تطلب تعلمو، وجهلك بو

وتفخيم أمره، وأنو أمر ٰبتاج إٔب الصرب العظيم، ا٣بارج عن عادات البشر، إذ ال شك أن موسى كليم اهلل  وجاللة شأنو
التنبيو على أنو ال ينبغي أن يبذل : السابعة. ونبيو أعظم شأنا وأكرب نفسا وأقوى صربا وأعظم كماال من غّبه من الناس

يمة، فإنو نور من اهلل تعأب، ال ينبغي وضعو كيف اتفق، العلم إال ٤بن كان ذا صرب قوي، ورأي سوي، ونفس مستق
التنبيو على أن علم الباطن أقوى : الثامنة. وبذلو ٤بن أراد، بل البد من ٩بارستو قبل ذلك واختباره، وقابليتو لو بكل وجو

بعلم الظاىر على  مرتبة من علم الظاىر، وأحوج إٔب قوة ا١بنان وعزٲبة الصرب، فمن ٍب كان موسى عليو السالم ٧بيطا
حسب استعداده، وحامال لو بقوة، وخوفو ا٣بضر عليو السالم مع ذلك من عجزه من الصرب على ٙبمل العلم الباطِب، 
وحذره من قلة الصرب، وأراد عليو السالم هبذه ا٤ببالغة ُب نفيو أنو ٩با يشق ٙبملو عليك، ويعسر ٘بشمو، على جهة 

 التأكيد ُب أمثال ىذه 

 (ىامش)
، ىذا، [ "على التأكيد : خ ل] ولن نظّبة الُب نفي ا٤بستقبل ولكن على التأبيد : " حيث قال" جامع ا٤بقدمات " ا٤بطبوع ضمن  292" / اال٭بوذج " ُب  - 1

ا مؤكدا، وليس للدوام والتأبيد  لن معناىا نفي ا٤بستقبل، ىي تنفي ا٤بستقبل نفي: " 235/  2ج " شرح الكافية " ولكن قال احملقق الرضي االسَبآبادي قدس سره ُب 
وال تفيد لن توكيد النفي خالفا للز٨بشري ُب  ": " لن " ، الباب االول، حرف الالم، ذيل كلمة 148" / مغِب اللبيب " وقال ابن ىشام ُب ". كما قال بعضهم 

" ولكان ذكر االبد ُب " فلن أكلم اليوم إنسيا " ٓب يقيد منفيها باليوم ُب ولو كانت للتأبيد : كشافو، وال تأبيده خالفا لو ُب أ٭بوذجو، وكالٮبا دعوى بال دليل، قيل
 ". ] * [ تكرارا واالصل عدمو " ولن يتمنوه أبدا 

 [239 ] 
وقس  1. ستجدين إن شاء اهلل صابرا: ا٣بطابيات، ال أنو غّب مقدور البتة، وإال ٤با قال لو موسى عليو السالم بعد ذلك

اآلداب والوظائف ما ٙبتملو بقية اآليات، فهي متقاربة ُب إفادة ا٤بعُب ُب ىذا ا٤بقام، وبو يَبقى على ما أشرنا إليو من 
إذا تقرر ذلك، فلنعد إٔب ذكر اآلداب ا٤بختصة با٤بتعلم مع شيخو، حسب ما قرره . من أراد التوصل إٔب باقي ا٤برام

ها أن يقدم النظر فيمن يأخذ عنو العلم، ويكتسب وىو أٮب 2: االول: العلماء، تفريعا على ا٤بنصوص منها، وىي أمور
حسن االخالق واآلداب منو، فإن تربية الشيخ لتلميذه، ونسبة إخراجو الخالقو الذميمة وجعل مكاهنا خلقا حسنا،  



كفعل الفالح الذي يقلع الشوك من االرض، وٱبرج منها النباتات ا٣ببيثة من بْب الزرع، ليحسن نباتو ويكمل ريعو، 
كل شيخ يتصف هبذا الوصف، بل ما أقل ذلك، فإنو ُب ا٢بقيقة نائب عن الرسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو،   وليس

وليس كل عآب يصلح للنيابة، فليخَب من كملت أىليتو، وظهرت ديانتو، وٙبققت معرفتو، وعرفت عفتو، واشتهرت 
وال يغَب الطالب ٗبن زاد  3. دم ٝبلة أوصافوصيانتو وسيادتو، وظهرت مروتو، وحسن تعليمو، وجاد تفهيمو، وقد تق

علمو مع نقص ُب ورعو أو دينو أو خلقو، فإن ضرره ُب خلق ا٤بتعلم ودينو أصعب من ا١بهل الذي يطلب زوالو، وأشد 
و٩با يؤنس بو أن يكون لو مع مشايخ  4. ىذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم: ضررا، وعن ٝباعة من السلف

 ٕبث وطول اجتماع وزيادة  عصره كثرة

 (ىامش)
سنن "  - 4. ُب النوع الثاين من ىذا الباب - 3. 64/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 87 - 85" / تذكرة السامع " ال حظ  - 2. 69(: 18)سورة الكهف  - 1

، 98، 96/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 416، 344" / احملدث الفاصل " ، 5، ا٤بقدمة، الباب 14/  1ج " صحيح مسلم " ، 113 - 112/  1ج " الدارمي 
 . ] * [ 23" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن "  85" / تذكرة السامع " ، 178

 [244 ] 
٩بارستو وثناء منهم على ٠بتو وخلقو وٕبثو، وليحَبز ٩بن أخذ علمو من بطون الكتب من غّب قراءة على الشيوخ، خوفا 

وقال  1. من تفقو من بطون الكتب ضيع االحكام: قال بعض السلف. لتحريفمن وقوعو ُب التصحيف والغلط وا
وليحذر من . 3الذين يأخذون علمهم من الصحف، فإن ما يفسدون أكثر ٩با يصلحون  2إياكم والصحفيون : آخر

كمة ضالة التفييد با٤بشهورين، وترك االخذ من ا٣باملْب، فإن ذلك من الكرب على العلم، وىو عْب ا٢بماقة، الن ا٢ب
ويغتنمها حيث ظفر بو، ويتقلد ا٤بنة ٩بن ساقها إليو، ورٗبا يكون ا٣بامل ٩بن ترجى  4ا٤بؤمن، ويلتقطها حيث وجدىا 

وإذا سربت أحوال السلف وا٣بلف ٓب ٘بد النفع غالبا إال إذا كان . بركتو فيكون النفع بو أعم، والتحصيل من جهتو أًب
طلبة نصيب وافر، وكذلك إذا اعتربت ا٤بصنفات، وجدت االنتفاع بتصنيف للشيخ من التقوى والنصح والشفقو لل

أن يعتقد ُب شيخو أنو االب ا٢بقيقي : الثاين. االتقى أوفر، والفالح باالشتغال بو أكثر، وبالعكس حال العآب اجملرد
 رعاية حق أبوتو ووفاء ُب -بعد االب ُب حقو كما تقدم  -والوالد الروحاين، ىو أعظم من الوالد ا١بسماين، فيبالغ 

 حق 

 (ىامش)
" ىكذا ُب النسخ ا٤بخطوطة ولعلو من باب ا٢بكاية، وإال فالصحيح  - 2. 64/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 87" / تذكرة السامع " قالو الشافعي كما ُب  - 1

خذ العلم من أفواه : قال صلى اهلل عليو وآلو: " 78/  4ج " لآلٕب عوإب ا" ، و 3/  1ج " ٙبرير االحكام الشرعية " ُب  - 3بالنصب، كما ال ٱبفى، " والصحفيْب 
ال تأخذوا العلم من " ، نقال عن بعضهم 194" / الكفاية ُب علم الرواية " وُب " ال يغرنكم الصحفيون : وهنى عن االخذ ٩بن أخذ علمو من الدفاتر وقال. الرجال

ال تأخذوا العلم من : "... 97/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " وُب " ال تأخذوا العلم من صحفي : قيل: " 146/  1ج " ٧باضرات االدباء " وُب " الصحفيْب 
من أعظم : " نقال عن بعضهم 87" / تذكرة السامع " وُب " ال يفٍب الناس صحفي وال يقرئهم مصحفي : ال يفٍب الناس الصحفيون، وقال أبو زرعة... الصحفيْب

هنج " )" ا٢بكمة ضالة ا٤بؤمن، فخذا ا٢بكمة ولو من أىل النفاق : " عن أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالم - 4". ين تعلموا من الصحف أي الذ. البلية تشيخ الصحيفة
". يدىا ا٢بكمة ضالة ا٤بؤمن أينما وجدىا ق: قال النيب صلى اهلل عليو وآلو: " 54/  1ج " ٧باضرات االدباء " ، وُب (84، قسم ا٢بكم، ا٢بكمة 481، ص "البالغة 

 . ] * [ 235 - 234ُب أول القسم الثاين من النوع الثالث من ىذا الباب، ص  - 5

 [241 ] 



الن ا٤بعلم سبب ٢بياٌب : ما بالك توقر معلمك أكثر من والدك ؟ فقال: تربيتو، وقد سئل االسكندر عليو السالم
ُب مقاربة والدتو وجوده، والكمال وجوده وإ٭با قصد وأيضا ٓب يقصد الوالد ُب االغلب  1. الباقية، ووالدي ٢بياٌب الفانية

لذة نفسو فوجد ىو، وعلى تقدير قصده لذلك، فالقصد ا٤بقَبن بالفعل أؤب من القصد ا٣بإب عنو، وأما ا٤بعلم فقصد 
تكميل وجوده، وسببو وبذل فيو جهده، وال شرف الصل الوجود إال باالضافة إٔب العدم، فإنو حاصل للديدان 

كان عظيم   2وقد روي أن السيد الرضي ا٤بوسوي قدس اهلل روحو . س، وإ٭با الشرف ُب كمالو، وسببو ا٤بعلموا٣بناف
ولو ُب ذلك قصص غريبة مع ا٣بليفة العباسي حْب أراد صلتو  3النفس عإب ا٥بمة أيب الطبع ال يقبل الحد منة، 

بلغِب أن دارك ضيقة ال تليق ٕبالك، وٕب دار : اقال لو يوم 5وغّبه، ومنها أن بعض مشاٱبو  4بسبب مولود ولد لو، 
 يا شيخ أنا ٓب أقبل بر أيب قط، فكيف : فأىب، فأعاد عليو الكالم، فقال. واسعة صا٢بة لك، قد وىبتها لك فانتقل إليها

 (ىامش)
نرجو من يرغب التفصيل عن حياة الرضي وآثاره  - 2. 119" / الذريعة إٔب مكارم الشريعة " ، 271" / أخالق ناصري " ، 45/  1ج " ٧باضرات االدباء "  - 1

وكان عفيفا شريف النفس، عإب ا٥بمة ملتزما بالدين : " 33/  1ج " شرح هنج البالغة " قال ابن أيب ا٢بديد ُب  - 3العدد ا٣بامس، " تراثنا " القيمة أن يراجع نشرة 
بيو، وناىيك بذلك شرف نفسي وشدة ظلف، فأما بنوبويو فإهنم اجتهدوا على قبولو صالهتم فلم يقبل وقوانينو، وٓب يقبل من أحد صلة وال جائزة، حٌب أنو رد صالت أ

حكى أبو حامد أٞبد بن ٧بمد االسفراييِب : وقرأت ٖبط ٧بمد بن إدريس ا٢بلي الفقيو االمامي، قال: " ، قال فيو44 - 39/  1ج " شرح هنج البالغة "  - 4". 
يوما عند فخر ا٤بلك أيب غالب ٧بمد ابن خلف وزير هباء الدولة وابنو سلطان الدولة، فدخل عليو الرضي أبو ا٢بسن، فأعظمو وأجلو ورفع كنت : الفقيو الشافعي، قال

ولد لو ولد، ىذا كتاب الرضي، اتصل يب أنو قد [: يعِب فخر ا٤بلك ] فقال ... من منزلو، وخلى ماكان بيده من الرقاع والقصص وأقبل عليو ٰبادثو إٔب أن اتصرف
ىذه للقابلة فقد جرت العادة أن ٰبمل االصدقاء إٔب أخالئهم وذوي مودهتم مثل ىذا ُب مثل ىذه ا٢بال، فردىا وكتب إٕب ىذا : فأنفذت إليو ألف دينار، قلت لو

ال يطلع على أحوالنا قابلة غريبة، وإ٭با عجائزنا يتولْب ىذا  إننا أىل بيت: فقرأتو، وىو اعتذار عن الرد وُب ٝبلتو[: يعِب أبا حامد االسفراييِب ] قال . الكتاب فاقرأه
، ا٤بطبوع ُب "الرضي وا٤برتضى كوكبان " مقالة  -الذي ٓب ننقلو  -وانظر لنقد وتزييف بعض ىذه ا٢بكاية ... " االمر من نسائنا ولسن ٩بن يأخذن أجرة وال يقبلن صلة

/  1ج " شرح هنج البالغة " ىو الشيخ أيب إسحاق إبراىيم بن اٞبد بن ٧بمد الطربي الفقيو ا٤بالكي كما ُب  - 5. 262 - 248العدد ا٣بامس، ص " تراثنا " نشرة 
34 ] * [ . 

 [242 ] 
فقال . إن حقي عليك أعظم من حق أبيك، الين أبوك الروحاين، وىو أبوك ا١بسماين: من غّبه ؟ فقال لو الشيخ

ذاك أبو الروح ال * من علم العلم كان خّب أب : ا قال بعض الفضالءومن ىن 1. قد قبلت الدار: السيد رٞبو اهلل
وطبع النفس العلم، . أن يعتقد أنو مريض النفس، الن ا٤برض ىو اال٫براف عن اجملرى الطبيعي: الثالث 2أبوالنطف 

اجملرى ويعتقد أن شيخو طبيب مرضو، النو يرده إٔب . وإ٭با خرجت عن طبعها بسبب غلبة أخالط القوى البدنية
اقرأ الكتاب الفالين، أو اكتف هبذا القدر من الدرس، : فال ينبغي أن ٱبالفو فيما يشّب عليو، كأن يقول لو. الطبيعي

مراجعة ا٤بريض طبيبو توجب : وقد قيل ُب ا٢بكم. النو إن خالفو كان ٗبنزلة ا٤بريض يرد على طبيبو ُب وجو عالجو
ك تناول ا٤بؤذيات، واالغذية ا٤بفسدة للدواء ُب حضرة الطبيب وغيبتو،  وكما أن الواجب على ا٤بريض تر  3. تعذيبو

من ا٢بقد وا٢بسد والغضب : كذلك ا٤بتعلم، فيجب أن يطهر نفسو من النجاسة ا٤بعنوية، الٍب غاية ا٤بعلم النهي عنها
أن ينظره بعْب االحَبام  4 :الرابع. والشره والكرب والعجب، وغّبىا من الرذائل، ويقطع مادة ا٤برض رأسا لينتفع بالطبيب

ولقد  . ويضرب صفحا عن عيوبو، فإن ذلك أقرب إٔب انتفاعو بو، ورسوخ ما يسمعو منو ُب ذىنو. واالجالل واالكرام
اللهم اسَب عيب معلمي عِب، وال تذىب بربكة علمو : كان بعض السلف إذا ذىب إٔب شيخو تصدق بشئ، وقال

  5. مِب



 (ىامش)
علم : " وُب البيت الثاين" الن جعلنا عرائض التلف * آباء أجسادنا ىم سبب : " ، وقبلو77" / أدب الدنيا والدين "  - 2. 34/  1ج " ة شرح هنج البالغ"  - 1

" ح ا٤بهذب شر " ، 89 - 88" / تذكرة السامع " الحظ  - 4. ٓب أجده ُب كثّب من كتب ا٢بكم واالمثال الذي راجعتو وتصفحتو - 3". علم العلم " بدل " الناس 
 . ] * [ 61/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 121" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن " ، 88" / تذكرة السامع "  - 5. 61 - 64/  1ج 

 [243 ] 
وقال  1. رفعها: كنت أصفح الورقة بْب يدي شيخي صفحا رفيقا، ىيبة لو لئال يسمع وقعها، أو قال: وقال آخر

 3كنت عند شريك، : وقال ٞبدان االصفهاين 2. رب ا٤باء وشيخي ينظر إٕب، ىيبة لوواهلل ما أجَبأت أن أش: آخر
فاستند إٔب ا٢بائط وسألو عن حديث، فلم يلتفت إليو وأقبل علينا، ٍب عاد، فعاد  4فأتاه بعض أوالد ا٣بليفة ا٤بهدي، 

فجثا على . هلل من أن أضيعوال، ولكن العلم أجل عند ا: أتستخف بأوالد ا٣بلفاء ؟ قال: شريك ٤بثل ذلك، فقال
أن يتواضع لو زيادة على ما أمر بو من التواضع للعلماء وغّبىم، : ا٣بامس 5. ىكذا يطلب العلم: ركبتيو، فقال شريك

ويتواضع للعلم، فبتواضعو لو ينالو، وليعلم أن ذلو لشيخو عز، وخضوعو لو فخر وتواضعو لو رفعة، وتعظيم حرمتو مثوبة، 
تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا : وقد قال النيب صلى اهلل عليو وآلو. و شرفوالتشمر ُب خدمت

بل يأمره : أيبيعو ويشَبيو ؟ قال: قيل. من علم أحدا مسألة ملك رقو: وقال صلى اهلل عليو وآلو 6. ٤بن تعلمون منو
  7. وينهاه

 (ىامش)
: " ، وفيو253/  3ج " فيض القدير " ، و 61/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، و 88" / تذكرة السامع " ن أنس، كما ُب قالو الشافعي وأراد من شيخو مالك ب - 1

التبيان " ، و 88" / تذكرة السامع " قالو الربيع وأراد من شيخو الشافعي، كما ُب  - 2". كنت أصفح الورقة بْب يدي مالك برفق لئال يسمع وقعها : قال الشافعي
واهلل ما اجَبأت أن أشرب ا٤باء : قال الربيع" ، وفيو 253/  3ج " فيض القدير " ، و 61/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، و 24 - 23" / لة القرآن ُب آداب ٞب

ج " تذكرة ا٢بفاظ "  ، و163/  3ج " االعالم " انظر ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب .  ى 177ىو شريك بن عبد اهلل النخعي الكوُب ا٤بتوَب سنة  - 3". والشافعي ينظر 
 169ىو ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بنصور بن ٧بمد بن علي العباسي، من خلفاء الدولة العباسية، مات سنة  - 4. 464 468/  2ج " وفيات االعيان " ، و 232/  1
ج " ا١بامع الصغّب "  - 6. 133" / واالستمالء أدب االمالء " ، 61/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 5. 221/  6ج " االعالم " انظر ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب   ى
، ا٢بديث 141/  14ج " كنز العمال " ، 144/  1ج " قوت القلوب " ، 3322، ا٢بديث 253/  3ج " فيض القدير : " ، حرف التاء، وشرحو131/  1

 ] * [ من علم : قال سيد العا٤بْب: " ينُب إجازة الشيخ ٧بمد بن أيب ٝبهور االحسائي للسيد ٧بمود بن عالء الدين الطالقا - 7. 28717

 [244 ] 
أن ال ينكر عليو، : السادس 1ولكن تكرم النفس الٍب ال هتينها * أىْب ٥بم نفسي لكي يكرموهنا : وأنشد بعض العلماء

زمام أمره وال يتآمر وال يشّب عليو ٖبالف برأيو، فّبى أنو أعلم بالصواب منو، بل ينقاد إليو ُب أموره كلها، ويلقي إليو 
رأسا، ويذعن لنصحو، ويتحرى رضاه وإن خالف رأي نفسو، وال يستبق معو رأيا وال اختيارا، ويشاوره ُب أموره كلها، 

خطأ ا٤برشد أنفع للمسَبشد من صوابو  2: قال بعض العلماء. ويأٛبر بأمره، وال ٱبرج عن رأيو وتدبّبه باللسان والقلب
 . 3. ما السالم تنبيو على ذلكوُب قصة موسى وا٣بضر عليه. ُب نفسو

 (ىامش)
: "... 154/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " وُب (. 16/  148ج " ٕبار االنوار " )" ال، ولكن يأمره وينهاه : أيبيعو ؟ قال: شخصا مسألة ملك رقو، فقيل لو

: -ونظر إٔب بنتو تسوس فرسو  -وقيل اليب دؤاد االبادي : " 245/  1ج  "أمإب ا٤برتضى " ُب  - 1". كل من ٠بعت منو حديثا فأنا لو عبد : ٠بعت شعبة يقول



ولن تكرم النفس * أىْب ٥بم نفسي الكرمها هبم : أىنتها بكرامٍب، كما أكرمتها هبواين، ومثل ذلك قول أعرايب ٢بقو ذل على باب السلطان: فقال! أىنتها يا أبا دؤاد 
فأنشأ : "... 142/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " وُب " البيت ... أىْب ٥بم: ويروى عن الشافعي: " 344/  1ج  ٧باضرات االدباء" ، وُب "الٍب ال هتينها 

ولن تكرم النفس * أىْب ٥بم نفسي لكي يكرموهنا : كثّبا ما كنت أ٠بع الشافعي يقول: قال: "... 228/  2ج " قوت القلوب " وُب " البيت ... أىْب ٥بم: الشافعي
كتب إٔب البويطي أن اصرب نفسك للغرباء وحسن خلقك الىل حلقتك، فإين ٓب أزل أ٠بع : قال الربيع: " 165/  2ج " طبقات الشافعية " ، وُب "هتينها  الٍب ال

إن الشافعي عوتب : يقال: " 87" / تذكرة السامع " ، وُب "ولن تكرم النفس الٍب ال هتينها * أىْب ٥بم نفسي لكي يكرموهنا : الشافعي يكثر أن يتمثل هبذا البيت
فلست * أرى لك نفسا تشتهي أن تعزىا : 24" / تعليم ا٤بتعلم " ومثل ىذا البيت ما ُب " البيت ... ولن* أىْب ٥بم نفسي فهم يكرموهنا : على تواضعو للعلماء فقال

" ُب  - 3. 116" / ميزان العمل " ، و 88" / تذكرة السامع " ر أيضا وانظ. 45/  1ج " إحياء علوم الدين " ىو الغزإب، قالو ُب  - 2". تنال العز حٌب تذ٥با 
إنك لن تستطيع معي صربا وكيف تصرب على ما : " وقد نبو اهلل تعأب بقصة ا٣بضر وموسى عليهما السالم، حيث قال ا٣بضر: "... 45/  1ج " إحياء علوم الدين 

ٍب ٓب يصرب وٓب يزل ُب مراددتو إٔب أن كان " فإن اتبعتِب فال تسألِب عن شئ حٌب أحدث لك منو ذكرا : " ٍب شرط عليو السكوت والتسليم، فقال" ٓب ٙبط بو خربا 
 ". ] * [ وبا١بملة كل متعلم استبقى لنفسو رأيا واختيارا دون اختيار ا٤بعلم، فاحكم عليو باالخفاق وا٣بسران . ذلك سبب الفراق بينهما

 [245 ] 
رأيت أنك قلت ُب كذا وكذا، فقلت : حكيت لشيخي مناما ٕب فقلت: شاٱبو، قالونقل بعض االفاضل عن بعض م

لو ال أنو كان ُب باطنك ٘بويز ا٤بطالبة وإنكار ما أقول لك، ٤با : فهجرين شهرا وٓب يكلمِب، وقال: لك ٓب ذاك ؟ قال
ف ما يغلب ُب اليقظة على واالمر كما قال، إذ قلما يرى االنسان ُب منامو خال 1. جرى ذلك على لسانك ُب ا٤بنام

أن يبجلو ُب خطابو وجوابو، ُب غيبتو وحضوره، وال ٱباطبو بتاء ا٣بطاب وكافو، وال يناديو من بعد، بل : السابع. قلبو
ما " و " ما تقولون ُب كذا " وما أشبو ذلك، وٱباطبو بصيغ ا١بمع تعظيما ٫بو " يا أستاذ " و " يا سيدي : " يقول

وال يسميو ُب غيبتو با٠بو إال ". رٞبكم اهلل " أو " تقبل اهلل منكم " أو " قلتم رضي اهلل عنكم  "و " رأيكم ُب كذا 
تعظيم  2: الثامن. قال الشيخ، أو االستاذ، أو شيخنا، أو شيخ االسالم، و٫بو ذلك: مقرونا ٗبا يشعر بتعظيمو، كقولو

وتو، فال يغفل عن الدعاء لو مدة حياتو، ويرد غيبتو، ُب غيبتو وبعد م 3حرمتو ُب نفسو واقتداؤه بو، ومراعاة ىديو 
ويرعى ذريتو وأقاربو، وأوداءه . زيادة عما ٯبب رعايتو ُب غّبه، فإن عجز عن ذلك قام وفارق اجمللس 4ويغضب ٥با 

وا٥بدي و٧ببيو ُب حياتو وبعد موتو، ويتعاىد زيارة قربه واالستغفار لو، والَبحم عليو والصدقة عنو، ويسلك ُب السمت 
مسلكو، ويراعي ُب العلم والدين عادتو، ويقتدي ٕبركاتو وسكناتو ُب عباداتو وعاداتو، ويتأدب بآدابو، ومن ٍب كان 

 ٍب إن قدر على الزيادة عليو بعد االتصاف بصفتو فعل، وإال اقتصر على . االىم ٙبصيل شيخ صاّب ليحسن االقتداء بو

 (ىامش)
" ا٤بصباح ا٤بنّب " سّبتو، قال ُب : ، وىو ٗبعُب"  ى" ىكذا ُب النسخ ا٤بخطوطة و  - 3. 94" / تذكرة السامع " الحظ  - 2. رىآب أظفر بناقل ا٢بكاية ومصد - 1
يكون وىو خطأ كما ال ٱبفى، وٰبتمل بعيدا أن " ىديو " بدل " ىذه ": "   ى" وُب النسخ ا٤بطبوعة سوى " السّبة : وا٥بدي مثال فلس": " ىدي " ، مادة 783/ 

 . ] * [ وٲبكن أن يكون الضمّب عائدا إٔب غيبتو" ة " أي ٢برمتو كما ُب ىامش  - 4. فتأمل. إشارة إٔب تعظيم حرمتو ُب نفسو واقتدائو بو" ىذين " الصواب 

 [246 ] 
وعلى  لو على ما فيو فضيلة،[ توفيقو : خ ل] أن يشكر الشيخ على توقيفو  1: التاسع. التأسي، فبو يظهر أثر الصحبة

توبيخو لو على ما فيو نقيصة، أو كسل يعَبيو، أو قصور يعانيو، أو غّب ذلك ٩با ُب ايقافو عليو، وتوبيخو إرشاد، 
ويعد ذلك من الشيخ من ٝبلة النعم عليو باعتناء الشيخ بو ونظره إليو، فإن ذلك أميل لقلب الشيخ،  2وصالحو، 

يخ على دقيقة من أدب، أو نقيصة صدرت منو، وكان يعرف ذلك من وإذا وقفو الش. وأبعث لو على االعتناء ٗبصا٢بو



قبل، فال يظهر أنو كان عارفا بو وغفل عنو، بل يشكر الشيخ على إفادتو ذلك واعتنائو بأمره، ليكون بذلك مستدعيا 
إال فيَبكو، للعود إٔب النصيحة ُب وقت ا٢باجة، فإن كان لو ُب ذلك عذر، وكان إعالم الشيخ بو أصلح، فال بأس بو و 

أن يصرب على جفوة تصدر من شيخو، أو  3: العاشر. إال أن يَبتب على ترك بيان العذر مفسدة، فيتعْب إعالمو بو
على  -الٍب ظاىرىا مذموم  -سوء خلق، وال يصده ذلك عن مالزمتو وحسن عقيدتو واعتقاد كمالو، ويتأول أفعالو 

ويبدأ ىو عند جفوة شيخو باالعتذار والتوبة ٩با وقع . التوفيقأحسن تأويل وأصحو، فما يعجز عن ذلك إال قليل 
واالستغفار، وينسب ا٤بوجب إليو، وٯبعل العتب فيو عليو، فإن ذلك أبقى ٤بودة شيخو، وأحفظ لقلبو، وأنفع للطالب 

ليو آل ومن صرب ع. من ٓب يصرب على ذل التعليم بقي عمره ُب عماية ا١بهالة: وعن بعض السلف. ُب آخرتو ودنياه
  4. أمره إٔب عز الدنيا واآلخرة

 (ىامش)
أو غّب ذلك ٩با فيو ": " ق " و " م " ، "ز " ، وُب 93" / تذكرة السامع " و " ن " ، "ط " ، "  ى" ىكذا ُب  - 2. 93 - 92" / تذكرة السامع " ال حظ  - 1

وكيف ما كان فال ٚبلو العبارة من " ك ٩با فيو إشفاقو عليو، وتوبيخو إرشاده وصالحو أو غّب ذل": " ح " و " ض " وُب ". إشفاقو عليو وتوبيخو وإرشاده وصالحو 
، 118/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو "  91" / تذكرة السامع "  - 4. 63/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 92 - 91" / تذكرة السامع " ال حظ  - 3. االضطراب

 ] * [ عدة " ، 75" / أدب الدنيا والدين " 
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مثل الذي يغضب : وقال بعضهم 1. ذللت طالبا، فعززت مطلوبا: ومنو االثر ا٤بشهور عن ابن عباس رضي اهلل عنهما

إن قوما يأتونك من أقطار االرض : وقيل لسفيان بن عيينة 2. على العآب مثل الذي يغضب على أساطْب ا١بامع
 3. ىم ٞبقى إذا مثلك، إن يَبكوا ما ينفعهم لسوء خلقي: فقال للقائل. تغضب عليهم، يوشك أن يذىبوا ويَبكوك

  4واصرب ١بهلك إن جفوت معلما * اصرب لدائك إن جفوت طبيبو : ولبعضهم

 (ىامش)
لى من ٓب يصرب ع: " 8971، ا٢بديث 411/  5ج " غرر ا٢بكم " وُب . 63/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 26" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن "  71" / الداعي 

إحياء علوم " ، 75" / أدب الدنيا والدين " ، 142/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 122/  2ج " عيون االخبار "  - 1". مضض التعليم بقي ُب ذل ا١بهل 
أدب " اَب بن عمران كما ُب قالو مع - 2. 63/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 26" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن " ، 71" / عدة الداعي " ، 9/  1ج " الدين 

أدب الدنيا " ُب  - 4 145" / أدب االمالء واالستمالء " وانظر . 92 - 91" / تذكرة السامع "  - 3. 91" تذكرة السامع " و  146" / االمالء واالستمالء 
" واصرب ١بهلك إن جفوك معلما * اصرب لدائك إن أىنت طبيبو ال ينصحان إذا ٮبا ٓب يكرما ف* إن ا٤بعلم والطبيب كالٮبا : قال بعض الشعراء: " 75" / والدين 

ٙبقيق ٦بتىب مينوي، " كليلو ودمنو " وُب " أىنت طبيبو " بدل " جفوت طبيبو : " ، إال أن فيهما9" / تعليم ا٤بتعلم " ، و 53/  1ج " ٧باضرات االدباء " ومثلو ُب 
إن ا٤بعلم : " 138ٙبقيق االستاذ حسن زاده اآلملي، ص " كليلو ودمنو " وُب " ن جفوت معلما واقنع ٔبهلك إ* فاصرب لدائك إن جفوت معا١با : " 94ص 

نقال عن  -وعلق االستاذ دام تأييده ىنا بقولو " واقنع ٔبهلك إن أىنت معلما * ال ينصحان إذا ٮبا ال يكرما فاصرب لدائك إن جفوت طبيبو * والطبيب كالٮبا 
 -" اللزوميات أو لزوم ماال يلزم " ، و "ديوان سقط الزند " أعِب  -ولكِب راجعت إٔب بعض كتب ا٤بعري : أقول". عالء ا٤بعري والشعر من أيب ال: " -بعضهم 

ال ا٤بنجم ق: ىذين البيتْب - 52/  4ج " وإحياء علوم الدين " ، 246" / اللزوميات أو لزوم ما ال يلزم " كما ُب   -نعم، أنشأ ا٤بعري . وتصفحتهما فلم أجده فيهما
أو صح قوٕب فا٣بسار عليكما وٰبتمل بعيدا اشتباه ىذا بذاك ٤بن نسبهما إٔب * ال ٙبشر االجساد قلت إليكما إن صح قولكما فلست ٖباسر * والطبيب كالٮبا 

 ] * [ ا٤بعري، وكيف ما كان، فضمّب طبيبو عائد إٔب الداء، وأيضا، 

 [248 ] 



أن ٯبتهد : لو أتينا عليها الطال ا٣بطب، ا٢بادي عشر 1قاصيص غريبة، وللسلف الصاّب ُب صربىم مع مشاٱبهم أ
على أن يسبق با٢بضور إٔب اجمللس قبل حضور الشيخ، وٰبمل على ذلك نفسو، وإن انتظره على باب داره ليخرج 

يخ ُب أن يتأخر ُب ا٢بضور عن حضور الشيخ، فيدع الش 2وٰبَبز عن . وٲبشي معو إٔب اجمللس، فهو أؤب مع تيسره
ُب  3حكى ياقوت . نسأل اهلل العافية. انتظاره، فإن فاعل ذلك من غّب ضرورة أكيدة معرض نفسو للمقت والذم

 عن ىارون بن موسى القيسي  4معجمو 

 (ىامش)
" أ، وانظر لالطالع على ىذا البحث بالنصب والرفع خط" كليهما " بالرفع صحيح، فال يذىب عليك أن الصواب " إن ا٤بعلم والطبيب كالٮبا " ُب قولو " كالٮبا " 

" االنوار النعمانية " منها ما وقع للمحدث ا١بزائري مع بعض أساتذتو، انظر ٤بزيد االطالع : أقول - 1". كالو كلتا " ، حرف الكاف، ذيل 146" / مغِب اللبيب 
، وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ ولعلو الصواب، "ٰبَبز عن " بدل "  وٰبرص عن": " ن " و " ط " ، "ق " ، "  ى" ، "م " ، "ز " ُب  - 2. 345، 343/  4ج 

وفيات " وردت ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب .  ى 626ىو ياقوت بن عبد اهلل الرومي ا٢بموي ا٤بتوَب سنة  - 3". يرغب وٰبَبز عن " ٗبعُب " ٰبرص عن " إال أن يكون 
معجم االدباء " اعلم أين تصفحت وتتبعت ٝبيع  - 4. 179 - 178/  3ج " ومعجم ا٤بؤلفْب " ، 131/  8ج " االعالم " ، و 139 - 127/  6ج " االعيان 

ل لياقوت ا٢بموي وتورقتهما مرتْب، وبذلت جهدي ُب ذلك ليإب وأياما ٗبا ال يتحمل عادة، فلم أجد ىذه ا٢بكاية ُب ىذين الكتابْب، نعم قا" معجم البلدان " و " 
بلدة باالندلس، ينسب إليها ىارون بن موسى بن صاّب بن جندل القيسي االديب ... ٦بريط". " ٦بر " ، مادة 58/  5ج " جم البلدان مع" ياقوت ُب كتابو 

إب ذكرهتا لو قصة مع القالقرطيب، أصلو من ٦بريط، يكُب أبا نصر، ٠بع من أيب عيسى الليثي وأيب على القإب، روى عنو ا٣بوالين، وكان رجال صا٢با صحيح االدب، و 
" معجم االدباء " ولكن ليس ُب ". قالو ابن بشكوال . 441ومات اجملريطي الربع بقْب من ذي القعدة سنة " [. معجم االدباء " يعِب ] ُب أخباره من كتاب االدباء 

، وال 33 - 25/  7ج " معجم االدباء " علي القإب ُب ا٤بطبوع ترٝبة ىارون بن موسى أصال، وٓب يذكر ياقوت ىذه القصة ُب ترٝبة إ٠باعيل بن قاسم ا٤بعروف بأيب 
كما قال " معجم االدباء " جاءت ىذه القصة وترٝبة ىارون بن موسى ُب : ، فال بد أن نقول73 - 65/  5ُب ترٝبة أٞبد بن موسى بن عباس بن ٦باىد ُب ج 

ُب مقدمة  " االعالم ُب معجم البلدان " كما قال مؤلف " معجم االدباء " ن ٝبيع ، ولكن ٓب يطبع إٔب اآل58/  5ج " معجم البلدان " الشهيد وياقوت نفسو ُب 
 ] * [ معجم " ، بشأن 11كتابو ىذا، ص 
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، و٫بن ُب فصل الربيع، 2[ ٔبامع الزىراء " النوادر " وقت أمالئو ] كنا ٬بتلف إٔب أيب علي القإب : قال 1القرطيب، 

إذا أخذتِب سحابة، فما وصلت إٔب ٦بلسو حٌب ابتلت ثيايب كلها، وحول أيب علي  فبينما أنا يوما ُب بعض الطريق
مهال يا أبا نصر، ال تأسف على ما عرض، فهذا شئ يضمحل ويزول : أعالم أىل البلد، فأمرين بالدنو منو، وقال ٕب

منو، فلما انتهيت إٔب كنت أختلف إٔب ابن ٦باىد، فاد١بت عليو، التقرب : 3ٍب قال . بسرعة بثياب غّبىا تبد٥با
 أبكر ! سبحان اهلل : الدرب الذي كنت أخرج منو إٔب منزلو ألفيتو مغلقا وتعسر علي فتحو، فقلت

 (ىامش)
خة  يدخل ُب ٦بلدات عدة متفرقة ُب مكاتب أروبا واآلستانة، ال يطمع ُب ا٢بصول على نس: " 93/  3ج " تاريخ آداب اللغة العربية " نقال عن كتاب " االدباء 

ليو من أجزائو، كاملة منها، فنشط االستاذ مرجليوث لالشتغال ٔبمع شتات ىذا الكتاب والوقوف على طبعو، واىتمت ١بنة تذكار حبيب بنشر ما ٲبكن العثور ع
آلستانة، والسادس ٙبت الطبع ينقص االول والثاين ونصف الثالث من مكتبة آكسفورد وا٣بامس من مكتبة كوبرٕب با: فوفقا حٌب اآلن إٔب نشر ٟبسة أجزاء منو، وىي

وأخربنا االستاذ ا٤بشار إليو أنو ساع ُب البحث عن أجزاء أخرى يتوقع وجودىا ُب لكنا وا٥بند، . القسم االخّب منو، والسعي متواصل ُب البحث عن مظان سائر االجزاء
... " ال ٲبنع أن يكون منو شئ ُب بعض ا٤بكتبات ا٣بصوصية الٍب ٓب يصلو خربىاأنو ٓب يوفق إٔب وجود شئ ىناك، وال ُب مكان آخر، لكن ذلك ... ٍب جاءنا كتابو

" ، وعبارات ا٤بؤلف رٞبو اهلل، أكثر انطباقا على ما ُب 657 - 656/  2ج " الصلة " ، و 363 - 362/  3ج " إنباه الرواة " نعم ظفرت على ىذه ا٢بكاية ُب 
وردت ترٝبتو .  ى 441و نصر ىارون بن موسى بن صاّب بن جندل القيسي القرطيب، اجملريطي االصل، توُب ُب سنة ىو أب - 1". الصلة " ٩با ُب " إنباه الرواة 

. 131/  13ج " معجم ا٤بؤلفْب " ، و 63/  8ج " االعالم " ، و 363 - 362/  3ج " إنباه الرواة " ، و 657 - 656/  2ج " الصلة " ومصادر ترٝبتو ُب 
.  ى 356وأبو علي القإب ىو إ٠باعيل بن قاسم بن عيذون بن ىارون ا٤بعروف بالقإب، ا٤بتوُب ُب سنة " الصلة " و " إنباه الرواة " صدر أعِب تكملة حسنة من ا٤ب - 2

. 287 - 286/  2ج " معجم ا٤بؤلفْب " ، و 33 - 25/  7ج " معجم االدباء " ، و 228 - 226/  1ج " وفيات االعيان " وردت ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب 
" وردت ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب .(  ى 324 - 245)ىو أبو بكر أٞبد بن موسى بن ٦باىد التميمي البغدادي ا٤بعروف بابن ٦باىد  - 4. يعِب أبا علي القإب - 3



" / ٨بتار الصحاح " ، 133" / ساس البالغة أ. " سار ُب آخر الليل: -بتشديد الدال  -ادِب  - 5. 188/  2ج " معجم ا٤بؤلفْب " ، و 261/  1ج " االعالم 
 "(. ] * [ دِب " ، 236" / ا٤بصباح ا٤بنّب " ، 164
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ٔبنب الدرب فاقتحمتو، فلما توسطت ضاق يب، وٓب أقدر  1ىذا البكور، وأغلب على القرب منو، فنظرت إٔب سرب 

أن ٚبرفت ثيايب وأثر السرب ُب ٢بمي حٌب على ا٣بروج، وال على الدخول فاقتحمتو أشد اقتحام، حٌب ٚبلصت بعد 
فأين أنت ٩با عرض ٕب ؟ ٍب : 2ٍب قال . انكشف العظم، ومن اهلل با٣بروج، فوافيت ٦بلس الشيخ على تلك ا٢بال

جهد النفوس وألقوا دونو االزرا وكابدوا اجملد حٌب مل * دببت للمجد والساعون قد بلغوا  3: أنشد بيت ا٢بماسة
  5لن تبلغ اجملد حٌب تلعق الصربا * ال ٙبسب اجملد ٛبرا أنت آكلو  4د من واَب ومن صربا وفاز باجمل* أكثرىم 

 (ىامش)
ىكذا ُب  - 3. يعِب أبا علي القإب - 2".( سرب " ، 322" / ا٤بصباح ا٤بنّب " ، 247" / أساس البالغة . )" خل سربو، أي طريقو: الطريق، يقال: السرب - 1

" ، وكالٮبا صحيح، الن ىذه االبيات أيضا مروية ُب كتاب "ٍب أنشد بيت ا٢بماسة " بدل " ٍب أنشدنا ": " إنباه الرواة " و " الصلة  "ٝبيع النسخ، ولكن ُب 
": " شرح الشافية شرح شواىد " قال البغدادي ُب . بيت ا٢بماسة، أو قال ا٢بماسي و٫بوه: اليب ٛبام، وقد جرت عادهتم إذا نقلوا شيئا ٩با فيو أن يقولوا" ا٢بماسة 
وقد ... ر،منسوب إٔب كتاب ا٢بماسة، وىو ٦بموعة أشعار من شعر ا١باىلية واالسالم، انتقاىا واختارىا أبو ٛبام حبيب بن أوس الطائي الشاعر ا٤بشهو : وا٢بماسي

وقد جرت عادة ا٤بصنفْب إذا استشهدوا . الشجاعة: وا٢بماسةوقد اشتهر تسميتو با١بزء االول منو، ... أو٥با باب ا٢بماسة: رتب أبو ٛبام ما اختاره على عدة أبواب
، وانظر أيضا ما يأٌب ُب تعاليقنا (8/  4ج " شرح شافية ابن ا٢باجب ... " )" قال ا٢بماسي، و٫بوه، وا٤براد الشاعر ا٤بذكور ُب كتاب ا٢بماسة: بشئ ٩با فيو أن يقولوا

" وىذه االبيات الثالثة مذكورة ُب باب ا٥بجاء من كتاب . 14، 7، 3 4/  1ج " شرح ديوان ا٢بماسة " و  ،1، التعليقة 382على ا٤بطلب الثاين من ا٣باٛبة، ص 
/  1ج " تاريخ االدب العريب " وراجع لالطالع على كتاب ا٢بماسة وطبعاتو و٨بطوطاتو وشروحو . 1511/  3ج " شرح ديوان ا٢بماسة " اليب ٛبام، انظر " ا٢بماسة 

شرح ديوان " و " إنباه الرواة " ، و "الصلة " " ، و 146/  1ج " أمإب القإب " والصواب ما أثبتناه كما ُب " مل " بدل " قل : " ٝبيع النسخُب  - 4. 84 - 77
فكابروا ": " ديوان ا٢بماسة  شرح" وأيضا ُب ... " وفاز باجملد من واَب" بدل ... " وعانق اجملد من أوَب: " وأيضا ُب ىذه ا٤بصادر االربعة. 1511/  3ج " ا٢بماسة 

/  3ج " شرح ديوان ا٢بماسة " ، رواىا عن أيب بكر بن دريد عن بعض العرب و 146/  1ج " أمإب القإب " ىذه االبيات ُب  - 5". وكابدوا اجملد " بدل " اجملد 
، "تلخيص ابن مكتوم " كما قلنا، و   - 657 - 656/  2ج " صلة ال" ، و 363 - 362/  3ج " إنباه الرواة " وٛبام ا٢بكاية ُب . ، عن رجل من بِب أسد1511

فكتبناىا عنو من قبل أن يأٌب موضعها : قال أبو نصر: " 657/  2ج " الصلة " وزاد ابن بشكوال ُب . ، ا٥بامش363/  3ج " إنباه الرواة " ا٤بخطوط بعد، كما ُب 
 ] * [ ُب نوادره، 
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ى الشيخ ُب غّب اجمللس العام بغّب إذنو، سواء كان الشيخ وحده أم معو غّبه، فإن أن ال يدخل عل 1: الثاين عشر

استأذن ٕبيث يعلم الشيخ وٓب يأذن، انصرف وال يكرر االستيذان، وإن شك ُب علم الشيخ بو كرره ثالثا، وال يزيد ُب 
، ٍب باالصابع، ٍب 2فار االصابع االستيذان عليها، أو ثالث طرقات بالباب أو با٢بلقة، وليكن طرق الباب خفيا بأظ

با٢بلقة قليال قليال، فإن كان ا٤بوضع بعيدا عن الباب، فال بأس برفع ذلك ابتداء بقدر ما يسمع ال غّب، وإن أذن وكانوا 
أن يدخل على : الثالث عشر. ٝباعة تقدم أفضلهم فأسنهم بالدخول والسالم عليو، ٍب يسلم عليو االفضل فاالفضل

يأة فارغ القلب من الشواغل، نشيطا منشرح الصدر صاُب الذىن، الُب حال نعاس أو غضب أو جوع الشيخ كامل ا٥ب
أو عطش، و٫بو ذلك، متطهرا متنظفا، بعد استعمال ما ٰبتاج إليو من سواك وأخذ ظفر وشعر، وإزالة رائحة كريهة، ال 

. تماع ُب عبادة، وىذه االمور من آداهبابسا أحسن ملبوسو، سيما إذا كان يقصد ٦بلس العلم، فإنو ٦بلس ذكر، واج



أن ال يقرأ على الشيخ عند شغل قلبو ومللو ونعاسو وجوعو وعطشو واستيفازه وأ٤بو وقائلتو، و٫بو ذلك ٩با : الرابع عشر
 . اللهم إال أن يبتدئو الشيخ بطلب القراءة فليجبو كيف كان. يشق عليو فيو البحث

 (ىامش)
/  3ج " شرح ديوان ا٢بماسة " وقال ا٤برزوقي ُب ". ما عرض ٕب من تلك الثياب واستكثرت من االختالف إليو وٓب أفارقو حٌب مات  وسالين ٗبا حكاه، وىان عندي

تباطأ سعيك للمجد، و٤با سعيت كان سعيك دبيبا وطالب اجملد قد جهدوا أنفسهم، وألقوا االزر دونو، ٚبفيفا عن : يقول: " -ُب شرح ىذه االبيات  - 1512
ٍب أخذ يفصل [. كذا ] وا٤براد أن ما يفعلو الساعي ُب سعيو إذا طلب شيئا من التجرد والتخفف ليدرك مطلوبة، قد فعلوه . أنفسهم وتشهّبا ُب طلبهم، وىذا مثل

خاب وأخفق  -وىم االكثر  -، ومن مل وقصر كابروا اجملد، أي جاىدوه ليبلغوه قسرا الختال فمن صرب وأوَب نالو واحتواه ظافرا بو معانقا لو: ٦بهودىم من بعد، فقال
ال تظنن اجملد يدرك بالسعي القصّب واستعمال التعذير، وعلى مالزمة الراحة دون توطْب النفس على : ال ٙبسب اجملد، تقريع، وا٤براد: ورجع نادما الىيا عنو، وقولو

تذكرة " الحظ  - 1". واسم ما يلعق ىو اللعوق . لعقت الصرب لعقا: م ا٤بعاطب بسببو، ويقالالكد الشديد واجملاىدة، فإنو لن ينال إال بتجرع ا٤برارات دونو، واقتحا
" )" أن أبواب النيب صلى اهلل عليو وآلو كانت تقرع باالظافّب : عن أنس بن مالك"  - 2. 26 - 25" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن " ، 95 - 93" / السامع 

 (. ] * [ 43/  8ج " ٦بمع الزوائد "  ، ا٥بامش،94" / تذكرة السامع 
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إذا دخل على الشيخ ُب غّب اجمللس العام، وعنده من يتحدث معو فسكتوا عن ا٢بديث، أو دخل  1: ا٣بامس عشر

والشيخ وحده يصلي أو يقرأ أو يذكر أو يطالع أو يكتب، فَبك ذلك وٓب يبدأ بكالم أو بسط حديث، فليسلم وٱبرج 
ٰبثو الشيخ على ا٤بكث، فإذا مكث فال يطيل، إال أن يأمره بذلك، خشية أن يدخل ُب عداد من أشغل سريعا، إال أن 

إذا حضر مكان الشيخ فلم ٯبده انتظره، وال يفوت على نفسو : السادس عشر. مشغوال باهلل أدركو ا٤بقت ُب الوقت
نائما صرب حٌب يستقيظ، أو ينصرف ٍب وإن كان . درسو، فإن كل درس يفوت العوض لو، وال يطرق عليو ليخرج إليو

: السابع عشر 2. ىكذا كان السلف يفعلون، ونقل عن ابن عباس مثلو. يعود، والصرب خّب لو، وال يوقظو وال يأمر بو
عليو وقتا خاصا بو دون  3أن ال يطلب من الشيخ إقراء ُب وقت يشق عليو فيو أو ٓب ٘بر عادتو باالقراء فيو، وال ٱبَبع 

ورٗبا استحيا الشيخ منو، فيَبك الجلو ما ىو . كان رئيسا، ٤با فيو من الَبفع وا٢بمق على الشيخ والطلبة واللعم  غّبه وإن
فإن بدأه الشيخ بوقت معْب أو خاص لعذر عائق لو عن ا٢بضور مع . أىم عنده ُب ذلك الوقت، فال يفلح الطالب

بْب يديو جلسو االدب بسكون وخضوع وإطراق رأس أن ٯبلس : الثامن عشر. ا١بماعة، أو ٤بصلحة رآىا فال بأس
وىو أن يفرش قدميو، وٯبلس على بطوهنما، . وٰبسن ىنا االقعاء: قيل. واالؤب لو االفَباش أو التورك. وتواضع وخشوع

أن ال يستند ٕبضرة الشيخ إٔب  -وىو من جنس ما قبلو  - 5: التاسع عشر 4. ويتعاىد تغطية أقدامو وإرخاء ثابو
 أو حائط 

 (ىامش)
فقد : " ، قال فيو96" / تذكرة السامع " ، 64/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 26" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن "  - 2. 97 - 95" / تذكرة السامع " الحظ  - 1

. ورٗبا طال مقامو وقرعتو الشمس. ال: أال نوقطو لك ؟ فيقول: كان ٯبلس ُب طلب العلم على باب زيد بن ثابت حٌب يستيقظ، فيقال لو: روي عن ابن عباس
" الحظ  - 5. 99، 97" / تذكرة السامع "  - 4". كذا ُب االصول، ولعلو يقَبح : " ، ا٥بامش96" / تذكرة السامع " ُب  - 3". وكذلك كان السلف يفعلون 

 . ] * [ 144، 98" / تذكرة السامع 
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ليو، وال يعطي الشيخ جنبو أو ظهره، وال يعتمد على يده إٔب ورائو أو و٫بو ذلك، أو ٯبعل يده ع 1و٨بدة أو درابزين، 
: قال بعضهم. جنبو أو ظهره، وال يضع رجلو أو يده أو شيئا من بدنو أو ثيابو على ثياب الشيخ أو وسادتو أو سجادتو

 يفعل إال إذا جزم بو وإن أمره الشيخ بذلك، فال. ومن تعظيم الشيخ أن ال ٯبلس إٔب جانبو وال على مصاله أو وسادتو
وقد تكلم  2. انتهى. جزما يشق عليو ٨بالفتو، فال بأس مامتثال أمره ُب تلك ا٢بال، ٍب يعود إٔب ما يقتضيو االدب

امتثال االمر، أو سلوك االدب، فذىب إٔب كل من االمرين فريق من الصحابة على ما نقل : الناس ُب أي االمرين أؤب
وىو من أٮبها أن يصغي إٔب الشيخ ناظرا إليو، ويقبل  4: العشرون 3. تفصيل موجوعنهم، فضال عمن بعدىم وال

ٕبيث ال ٰبوجو إٔب إعادة الكالم، وال يلتفت من غّب ضرورة وينظر إٔب ٲبينو أو مشالو أو : بكليتو عليو، متعقال لقولو
ينظر إال إليو، وال يضطرب لضجة  فوقو أو أمامو لغّب حاجة، وال سيما عند ٕبثو معو أو كالمو لو، فال ينبغي أن

وال ينفض كميو، وال ٰبسر عن ذراعيو، وال يومى بيده إٔب وجو الشيخ أو . يسمعها، وال يلتفت إليها سيما عند ٕبثو
صدره، وال ٲبس هبا شيئا من بدنو أو ثيابو، وال يعبث بيديو أو رجليو، أو غّبٮبا من أعضائو، وال يضع يده على ٢بيتو 

 عبث هبا ُب أنفو، وال يفتح فاه، أو فمو أو ي

 (ىامش)
" ، مادة 1481/  2ج " فرىنگ فارسي " وُب ". يونانية . قوائم منتظمة يعلوىا متكا: درابزونات: الدر بزين والدرابزين والدرابزون ج: " قال بعض اللغويْب - 1

نرده چوىب يا آىُب كو اطراف : طارمي: " 2195/  2وقال أيضا ُب ج . لك الصفحةويوجد تصويره ُب ت". تكيو گاه طارمي :... يوناىن... درابزين": " دارافزين 
فإن جزم ٗبا أمره بو ٕبيث يشق عليو : " ىكذا 144" / تذكرة السامع " والتفصيل كما ُب  - 3. 144" / تذكرة السامع "  - 2". ٧بوطو يا باغى نصب كنند 

 4". أؤب ١بواز أن يقصد الشيخ إظهار احَبامو واالعتناء بو، فيقابل ىو ذلك ٗبا ٯبب من تعظيم الشيخ واالدب معو ٨بالفتو، فامتثال االمر أؤب وإال فسلوك االدب 
 . ] * [ 99 - 97" / تذكرة السامع " الحظ  -
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ع وال يقرع سنو، وال يضرب االرض براحتو، أو ٱبط عليها بأصابعو، وال يشبك بيديو وال يعبث بأزراره، وال يفرق

أصابعو، بل يلزم سكون بدنو، وال يكثر التنحنح من غّب حاجة، وال يبصق وال ٲبتخط، وال يتنخع ما أمكنو، وال يلفظ 
النخامة من فيو بل يأخذىا منو ٗبنديل و٫بوه، وال يتجشأ، وال يتمطى، وال يكثر التثاؤب، وإذا تثاءت سَبفاه بعد رده 

وذلك كلو ٩با يقتضيو النظر ا٤بستقيم والذوق . ٗبنديل و٫بوه جهده، وإذا عطس حفظ صوتو جهده، وسَب وجهو
أن ال يرفع صوتو رفعا بليغا من غّب حاجة، وال يسار ُب  -وىو من جنس ما قبلو  - 1: ا٢بادي والعشرون. السليم

سوء ٦بلسو، وال يغمز أحدا، وال يكثر كالمو بغّب ضرورة، وال ٰبكي ما يضحك منو، أو ما فيو بذاءة، أو يتضمن 
٨باطبة أو سوء أدب، بل وال يتكلم ٗبا ٓب يسألو، وال يتكلم ما ٓب يستأذنو أوال، وال يضحك لغّب عجب، وال لعجب 

وليحذر كل ا٢بذر من أن يغتاب أحدا ُب ٦بلسو، أو ينم لو عن . دون الشيخ، فإن غلبو تبسم تبسما بغّب صوت البتة
كا٢باث لو على   -كاستنقاص بو أو تكلم فيو ورد ماقالو، أو يقول   أحد، أو يوقع بينو وبْب أحد بنقل ما يسوؤه عنو،

فالن يود أن أقرأ عليو، أو أردت أن أقرأ على فالن وتركت الجلك، أو ٫بو ذلك، ففاعل ذلك : -االعتناء بأمره 
ئائو، وقد تقدم ُب وأمثالو مع كونو ارتكب مكروىا أو حراما أو كبّبة، مستحق للزجر واالىانة والطرد والبعد، ٢بماقتو ور 

أن ٰبسن خطابو مع الشيخ بقدر االمكان، وال  3: الثاين والعشرون. ما يدل على ذلك 2حديث علي عليو السالم 
وشبو ذلك، . احملفوظ، أو ا٤بنقول غّب ىذا: أين موضعو ؟ وال يقل: من نقل ىذا، وال: ال نسلم، وال: ٓب ؟ و: يقول لو

 و، تلطف ُب فإن أراد استفادة أصلو أو من نقل



 (ىامش)
، كتاب 37/  1ج " الكاُب " ، وا٢بديث ُب 234مر ُب أول القسم الثاين من النوع الثالث من ىذا الباب، الصفحة  - 2. 98" / تذكرة السامع " الحظ  - 1

 . ] * [ 144، 142 - 141" / تذكرة السامع " الحظ  - 3. 1فضل العلم، باب حق العآب، ا٢بديث 
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ُب موضع ٓب ؟ وال أسلم  -وكذلك ينبغي أن يقول . ول إٔب ذلك، ٍب ىو ُب ٦بلس آخر أؤب على سبيل االستفادةالوص

فإن قيل لنا كذا ؟ أو فإن منعنا كذا ؟ أو فإن سئلنا عن كذا ؟ أو فإن أورد كذا، وشبهو، ليكون مستفهما للجواب : -
ول أو دليل وٓب يظهر لو، أو على خالف صواب سهوا، فال وإذا أصر الشيخ على ق. سائال لو ٕبسن أدب ولطف عبارة

يغّب وجهو أو عينيو، وال يشّب إٔب غّبه كا٤بنكر ٤با قال، بل يأخذه ببشر ظاىر، وإن ٓب يكن الشيخ مصيبا، لغفلة أو 
أة وليحذر من مفاج. سهو أو قصور نظر ُب تلك ا٢بال، فإن العصمة ُب البشر لالنبياء واالوصياء عليهم السالم

: أنت قلت كذا ؟ فيقول: الشيخ بصورة رد عليو، فإنو يقع ٩بن ال ٰبسن االدب من الناس كثّبا، مثل أن يقول لو الشيخ
ال، أو ماىذا مرادي، أو ما خطر : مرادك ُب سؤالك كذا، أو خطر لك كذا ؟ فيقول: ما قلت كذا، أو يقول لو الشيخ

وكذلك إذا استفهمو الشيخ استفهام . رة على ا٤بقصود ُب ا١بوابٕب ىذا، وشبو ذلك، بل طريقو أن يتلطف با٤بكاش
ال، و٫بو ذلك، بل يسكت أو : أٓب تقل كذا ؟ أو أليس مرادك كذا ؟ فال يبادر بالرد عليو بقولو: تقرير وجزم كقولو

ول كذا، اآلن أق: يوري عن ذلك بكالم لطيف يفهم الشيخ قصده منو، فإن ٓب يكن بد من ٙبرير قصده وقولو، فليقل
 -: الثالث والعشرون. الذي قلتو، أو الذي قصدتو، لتضمنو الرد عليو: ويعيد كالمو، وال يقول. أو أعود إٔب قصد كذا

إذا ذكر الشيخ تعليال وعليو تعقب، وٓب يتعقبو، أو ٕبثا وفيو إشكال، وٓب يستشكلو، أو  -وىو من جنس ما قبلو 
إٔب ذكر ذلك، وال إٔب التعقب على الشيخ بسبب إٮبالو لو، بل لو أن يشّب إشكاال وعنو جواب، وٓب يذكره، فال يبادر 

مثال، و٫بو ذلك، فإن تذكر الشيخ فبها ونعمت، وإال " ما حملتم عن االشكال جوابا : " إٔب ذلك بألطف إشارة، كقولو
 . فاالؤب السكوت عن ذلك إال أن يأذن الشيخ، أو يعلم منو أنو يؤثر ذلك منو
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وىو من جنس ما قبلو أيضا أن يتحفظ من ٨باطبة الشيخ ٗبا يعتاده بعض الناس ُب كالمو وال يليق : 1رابع والعشرون ال

وكذلك ال ٰبكي ما . بك ؟ وفهمت ؟ و٠بعت ؟ وتدري ؟ ويا رجل مبارك ؟ و٫بو ذلك 2خطابو بو، مثل أيش 
أنت قليل ا٢بياء، أنت قليل : " قال فالن لفالنخوطب بو غّبه ٩با ال يليق خطاب الشيخ بو، وإن كان حاكيا، مثل 

إذا أراد ا٢بكاية ما جرت العادة بالكناية بو، مثل : و٫بو ذلك، بل يقول" قليل الفهم [ أنت ] الرب، وما عندك خّب، و 
يأٌب  أيضا، أو 3االبعد قليل ا٣بّب، وما عند االبعد خّب، ومثل ىذه الكناية وردت ُب بعض االخبار : قال فالن لفالن

إذا سبق لسان الشيخ إٔب ٙبريف كلمة يكون : ا٣بامس والعشرون. بضمّب الغائب مكان ضمّب ا٤بخاطب، وشبو ذلك
٥با توجيو مستهجن، أو ٫بو ذلك، أن ال يضحك وال يستهزئ، وال يعيدىا كأنو يتبادر هبا عليو، وال يغمز غّبه وال 

بو وال يصغي إليو ٠بعو، وال ٰبكيو الحد، فإن اللسان سباق، يشّب إليو، بل وال يتأمل ما صدر منو، وال يدخلو قل
واالنسان غّب معصوم، السيما فيما ىو فيو معذور، وفاعل شئ ٩با ذكر مع شيخو معرض نفسو للحرمان والبالء 
وا٣بسران، مستحق للزجر والتأديب وا٥بجر والتأنيب، مع ما يستوجبو من مقت اهلل سبحانو لو ومالئكتو وأنبيائو 



منو أو من غّبه، ال سيما إذا  5أن ال يسبق الشيخ إٔب شرح مسألة أو جواب سؤال  4: السادس والعشرون. خاصتوو 
 كان من غّبه وتوقف، وال يساوقو فيو، وال يظهر معرفتو بو 

 (ىامش)
إن : وفيو": " بعد " ، مادة 91/  3ج " لعرب لسان ا" ، و 139/  1ج " النهاية " ُب  - 3يعِب أي شئ بك ؟  - 2. 142" / تذكرة السامع " ال حظ  - 1

شرح " وُب . 146" / تذكرة السامع " الحظ  - 4فتأمل ". نفسو " االبعد " ا٤بتباعد عن ا٣بّب والعصمة، وأراد القائل من : إن االبعد قد زىن، معناه: رجال جاء فقال
الفقيو " ُب  - 5". ن يعلم من حال الشيخ إيثار ذلك ليستدل بو على فضيلة ا٤بتعلم وال يسبقو إٔب شرح مسألة أو جواب سؤال إال أ: " 62/  1ج " ا٤بهذب 
: قال ابن ا٤بقفع... قال أبو عمرو بن العالء ليس من االدب أن ٘بيب من ال يسألك، أو تسأل من ال ٯبيبك، أو ٙبدث من ال ينصت لك: " 35/  2ج " وا٤بتفقو 

 ". ] * [ عما يسأل عنو غّبه  ليس للعاقل أن ٯبيب: كانت ا٢بكماء تقول
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أو إدراكو لو قبل الشيخ، إال أن يعلم من الشيخ إيثار ذلك منو، أو عرض الشيخ عليو ذلك ابتداء والتمسو منو، فال 

أن ال يقطع على الشيخ كالمو أي كالم كان، وال يسابقو فيو وال يساوقو بو بل  1: السابع والعشرون. بأس بو حينئذ
وال يتحدث مع غّبه والشيخ يتحدث معو أو مع ٝباعة اجمللس، بل ال . يفرغ الشيخ من كالمو ٍب يتكلم يصرب حٌب

إذا ٠بع الشيخ يذكر حكما ُب مسألة، أو فائدة : الثامن والعشرون. ٯبعل ٮبو سوى االصغاء إٔب قول الشيخ وفهمو
و إصغاء مستفيد لو ُب ا٢بال، متعطش إليو مستغربة أو ٰبكي حكاية، أو ينشد شعرا، وىو ٰبفظ ذلك، أن يصغي إلي

إين ال٠بع ا٢بديث من الرجل، وأنا أعلم بو منو، فأريو من نفسي  2: قال بعض السلف. فرح بو، كأنو ٓب يسمعو قط
. إن الشاب ليتحدث ٕبديث، فأستمع لو كأين ٓب أ٠بعو ولقد ٠بعتو قبل أن يولد: وقال أيضا. أين ال أحسن منو شيئا

٤با فيو من االستغناء عن الشيخ " نعم "   عن حفظو لو، فال ٯبيب ب -الشروع ُب ذلك  -الشيخ عند فإن سألو  3
بعد عهدي بو، : أ٠بعو منو، أو: أحب أن أستفيده من الشيخ، أو: ٤با فيو من الكذب، بل يقول" ال : " فيو، وال يقول

العلم ٕبفظو لو مسرة بو، أو أشار إليو بإٛبامو  فإن علم من حال الشيخ أنو يؤثر. ىو من جهتكم أصح، و٫بو ذلك: أو
التاسع . امتحانا لضبطو أو حفظو أو الظهار ٙبصيلو، فال بأس باتباع غرض الشيخ ابتغاء ٤برضاتو وازديادا لرغبتو فيو

ال بعض أنو ال ينبغي لو أن يكرر سؤال ما يعلمو، وال استفهام ما يفهمو، فإنو يضيع الزمان ورٗبا الشيخ، ق: والعشرون
 إعادة ا٢بديث أشد من : السلف

 (ىامش)
 . ] * [ 145" / تذكرة السامع "  - 3. 145" / تذكرة السامع " ىو عطاء بن أيب رباح، كما ُب  - 2. 147، 146، 144" / تذكرة السامع " ال حظ  - 1
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حديث ٍب يستعيد الشيخ ما قالو،  وينبغي أن ال يقصر ُب االصغاء والتفهم، أو يشغل ذىنو بفكر أو 1. نقل الصخر

وكان بعض ا٤بشايخ ال . الن ذلك إساءة أدب، بل يكون كما مر مصغيا لكالمو حاضر الذىن ٤با يسمعو من أول مرة
أما إذا ٓب يسمع كالم الشيخ لبعده، أو ٓب يفهمو مع االصغاء إليو  2. يعيد ٤بثل ىذا إذا استعاده ويزبره عقوبة لو

أن ال يسأل عن شئ ٕب : الثالثون. أن يسأل الشيخ إعادتو أو تفهيمو بعد بيان عذره بسؤال لطيف واالقبال عليو، فلو
إال أن يعلم من حال الشيخ أنو ال يكره ذلك، ومع ذلك فاالؤب أن ال . غّب موضعو، ففاعل ذلك ال يستحق جوابا



وقد حكي عن بعض االجالء . ن يبلغ مقصدهيفعل، وال يلح عليو ُب السؤال إ٢باحا مضجرا، وال يسألو ُب طريقو إٔب أ
ال تسألِب عن أمر الدين وأنا ماش، وال وأنا أٙبدث مع الناس، وال وأنا قائم، وال وأنا : أنو أوصى بعض طلبتو فقال 3

أن يغتنم : ا٢بادي والثالثون. متكئ، فإن ىذه أماكن ال ٯبتمع فيها عقل الرجل، ال تسألِب إال وقت اجتماع العقول
االقتصاد ُب النفقو : عند طيب نفسو وفراغو، ويتلطف ُب سؤالو، وٰبسن ُب جوابو، قال صلي اهلل عليو وآلو سؤالو

  4. نصف ا٤بعيشة، والتودد إٔب الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم

 (ىامش)
" / تذكرة السامع " و  179/  2ج " عيون االخبار " ، و 169/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، و 566" / احملدث الفاصل " قال الزىري كما ُب  - 1

إ٭با كانوا يستشقلون إعادة ا٢بديث النو ال يطلب إعادتو إال : " ىنا بقولو -بأحن وجو " احملدث الفاصل " الذي حقق  -وعلق الدكتور ٧بمد عجاج ا٣بطيب . 146
 2". إعادة ا٢بديث أثقل من نقل الصخر : " 84" / أدب االمالء واالستمالء " وُب ". استثقال فيها من غفل عن استماعو أول االمر، وأما إعادتو لبيانو وشرحو فال 

ٓب أقف عليو وال على حاكي ىذه ا٢بكاية  - 3"(. زبر " ، 296" / ا٤بصباح ا٤بنّب ". )" زبره زبرا من باب قتل زجره وهنره . " 146" / تذكرة السامع "  -
قال : -" كنز الفوائد " نفال عن  - 14، ا٢بديث 224/  1ج " ٕبار االنوار " وُب . 33/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  164/  1ج " ائد ٦بمع الزو "  - 4. ومصدرىا
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كل عليو، بل يستوضحو أكمل استيضاح، فمن رق وجهو رق أن ال يستحيي من السؤال عما أش: الثاين والثالثون

إن ىذا العلم عليو : قال الصادق عليو السالم 1. علمو، ومن رق وجهو عند السؤال ظهر نقصو عند اجتماع الرجال
 نعم، قبل أن يتضح لو ا٤بقصود: أفهمت ؟ فال يقول: إذا قال لو الشيخ 3: الثالث والثالثون 2. قفل ومفتاحو ا٤بسألة

ٓب أفهم، الن استثباتو ٰبصل لو : جليا، لئال يكذب ويفوتو الفهم، وال يستحيي من قولو[ إيضاحا : خ ل] اتضاحا 
مصاّب عاجلة وآجلة، فمن العاجة حفظ ا٤بسألة وسالمتو من الكذب والنفاق بإظهار فهم ما ٓب يكن فهمو، واعتقاد 

، ومن اآلجلة ثبوت الصواب ُب قلبو دائما، واعتياده ىذه الشيخ اعتناؤه ورغبتو وكمال عقلو وورعو وملكتو لنفهس
الرابع  4. منزلة ا١بهل بْب ا٢بياء واالنفة: قال ا٣بليل بن أٞبد العروضي رٞبو اهلل. الطريقة ا٤برضية واالخالق الرضية

و ٓب ٰبوجو إٔب أن يكون ذىنو حاضرا ُب جهة الشيخ، ٕبيث إذا أمره بشئ، أو سألو عن شئ، أو أشار إلي 5: والثالثون
 . إعادتو ثانيا، بل يبادر إليو مسرعا وٓب يعاوده فيو

 (ىامش)
 - 1". حسن السؤال نصف العلم . وسلم قال[ وآلو ] إن النيب صلى اهلل عليو : " 79" / وُب أدب الدنيا والدين ". نصف العلم، والتقدير ُب النفقو نصف العيش 

/  1ج " الكاُب "  - 2". من رق وجهو عن السؤال رق علمو عند الرجال، ومن ظن أن للعلم غاية فقد ٖبسو حقو : " 149/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ُب 
عيون "  - 4. 62/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 158 - 156" / تذكرة السامع " ال حظ  - 3. 3، كتاب فصل العلم، باب سؤال العآب وتذاكره، ا٢بديث 44

" / تذكرة السامع " ، 62/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 177/  1ج " مفتاح دار السعادة " ، 149/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو  "، 123/  2ج " االخبار 
عمرو بن وانظر ترٝبة ومصادر ترٝبة ا٣بليل بن أٞبد بن ". يرتع ا١بهل بْب ا٢بياء والكرب ُب العلم : قال ا٣بليل بن أٞبد: " 58" / أدب الدنيا والدين " وُب . 157

 - 112/  4ج " معجم ا٤بؤلفْب " ، و 248 - 244/  2ج " وفيات االعيان " ط، و ! ظ /  2ج " االعالم " ُب (  ى 144 174)ٛبيم الفراىيدي االزدي 
 . ] * [ 114 - 147" / تذكرة السامع " الحظ  - 5. 113
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ذا ناولو ىو شيئا ناولو إياه باليمُب، فإن كان ورقة يقرأىا أو إذا ناولو الشيخ شيئا تناولو با٤بيِب، وإ: ا٣بامس والثالثون
قصة مثال نشرىا، ٍب دفعها إليو، وال يدفعها إليو مطوية إال إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك، وإذا أخذ من الشيخ 

يخ كتابا ناولو إياه مهيا وإذا ناول الش. ورقة بادر إٔب أخذىا منشورة قبل أن يطويها أو يَبهبا، ٍب يطويها أو يَبهبا ىو
لفتحو والقراءة فيو، من غّب احتياج إٔب إدارتو، فإن كان للنظر ُب موضع معْب، فليكن مفتوحا كذلك، ويعْب لو 

وال يرمي إليو الشئ رميا من كتاب أو ورقة أو غّبٮبا، وال ٲبد يده إليو إذا كان بعيدا، وال ٰبوج الشيخ إٔب مد . ا٤بكان
نو أو إعطائو، بل يقوم إليو قائما، وال يزحف زحفا، وإذا قام أو جلس بْب يديو لشئ من ذلك، فال يده أيضا الخذه م

. يقرب منو كل القرب، وال يضع رجلو أو يده أو شيئا من بدنو أو ثيابو على ثياب الشيخ أو وسادتو و٫بوٮبا كما تقدم
للكتابة، ويتفقد أوصافو، ويفرق بْب  -إعطائو إياه  قبل - 2إذا ناولو قلما ليكتب بو، فليعده : السادس والثالثون 1

وإن ناولو سكينا فال . وإن وضع بْب يديو دواة، فلتكن مفتوحة االغطية مهيأة للكتابة منها. سنيو إن كانتا ملتصقتْب
يصوب إليو شفرهتا وال نصاهبا ويده قابضة على الشفرة، بل يكون عرضا وحد شفرهتا إٔب جهتو، قابضا على طرف 

إذا ناولو سجادة ليصلي عليها نشرىا أوال، : السابع والثالثون. النصاب ٩با يلي النصل جاعال نصاهبا على ٲبْب اآلخذ
وإذا فرشها، وكان فيها صورة ٧براب ٙبرى بو القبلة إن  3: قال بعض العلماء. وأؤب منو أن يفرشها ىو عند قصد ذلك

 . انتهى. ٤بصليأمكن، وإن كانت مثنية جعل طرفيها إٔب يسار ا

 (ىامش)
". فليعده " بدل " فليمده : " 149" / تذكرة السامع " ُب  - 2. 253 - 252ُب االمر التاسع عشر من القسم الثاين من النوع الثالث من ىذا الباب، ص  - 1
 . ] * [ 149" / تذكرة السامع " ىو ابن ٝباعة الكناين ُب  - 3
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جادة، وال يصلي عليها إذا كان ا٤بكان طاىرا إال إذا اطردت العادة باستصحاهبا وال ٯبلس ٕبضرة الشيخ على س

إذا قام الشيخ : الثامن والثالثون. واستعما٥با ٕبيث ال يكون شعارا على االكابر وا٤بَبفعْب، كما يتفق ذلك ببعض البالد
ه إن احتاج إليو، وإٔب تقدًن نعلو إن ٓب بادر القوم إٔب أخذ السجادة إن كانت ٩با تنقل لو، وإٔب االخذ بيده أو عضد

أربعة ال يأنف : يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كلو التقرب إٔب اهلل تعأب ٖبدمتو والقيام ٕباجتو، وقد قيل
قيامو من ٦بلسو البيو، وخدمتو للعآب الذي يتعلم منو، والسؤال عما ال يعلم، وخدمتو : الشريف منهن، وان كان أمّبا

أن يقوم لقيام الشيخ، وال ٯبلس وىو قائم، وال يضطجع وىو قائم أو قاعد، بل ال : التاسع والثالثون 1. للضيف
يضطجع ٕبضرتو مطلقا، إال أن يكون ُب وقت نوم ويأذن لو، واالجود حينئذ أن ال ينام حٌب ينام الشيخ إال أن يأمره 

بالليل ووراءه بالنهار، إال أن يقتضي ا٢بال خالف ذلك إذا مشى مع شيخو، فليكن أمامو  2: االربعون. بالنوم فيطيعو
ويتعْب أن يتقدم عليو ُب ا٤بواطئ اجملهولة ا٢بال لوحل أو حوض مثال، . لزٞبة أو غّبىا، أو يأمره الشيخ ٕبالة فيمتثلها

وإذا . من ورائو وا٤بواطئ ا٣بطرة، وٰبَبز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان ُب زٞبة صانو عنها بيديو إما من قدامو أو
مشى أمامو التفت إليو بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمو، حالة ا٤بشي، وٮبا ُب ظل، فليكن عن ٲبينو  

عن يساره متقدما عليو قليال ملتفتا إليو، : كا٤بأموم مع االمام، وٱبلي لو ا١بانب اليسار، لعلو يبصق أو ٲبتخط، وقيل
  3. ه من االعيان إن ٓب يعلم الشيخ بوويعلم الشيخ ٗبن قرب منو أو قصد

 (ىامش)



البيان " ونظّبىا ُب . 128/  2ج " عيون االخبار " ، 164/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 114" / تذكرة السامع " ، 185/  2ج " تفسّب الرازي "  - 1
أو الشيخ : " وُب أكثر النسخ". لوحل " بدل " كوحل : " وفيو 114" / سامع تذكرة ال"  - 3. 112 - 114" / تذكرة السامع " الحظ  - 2، 249" / والتبيْب 

 ". ] * [ والشيخ " بدل " 
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وال ٲبشي إٔب جانبو إال ٢باجة أو إشارة منو، وٰبَبز من مزاٞبتو بكتفو أو بركابو إن كانا راكبْب، ومالصفة ثيابو، ويؤثره 

و٫بوىا، وبا١بهة الٍب ال تقرع الشمس  1اء، ؤبهة ا١بدار ُب الرصافات ٔبهة الظل ُب الصيف، ؤبهة الشمس ُب الشت
وال ٲبشي بينو وبْب من ٰبدثو، ويتأخر عنهما إذا ٙبدثا، أو يتقدم، وال يقرب وال يستمع وال . فيها وجهو إذا التفت إليو

خ اثنان، فاكتنفاه فاالؤب وإذا مشى مع الشي. يلتفت، فإن أدخاله ُب ا٢بديث فليأت من جانب آخر وال يشق بينهما
وإذا صادف الشيخ ُب طريقو بدأه بالسالم، . أن يكون أكربٮبا عن ٲبينو، وإن ٓب يكتنفاه تقدم أكربٮبا وتأخر االصغر

ويقصده إن كان بعيدا، وال يناديو، وال يسلم عليو من بعيد وال من ورائو، بل يقرب منو ٍب يسلم، وال يشّب، ابتداء 
فيما يستشّبه فيو مطلقا بالرد إٔب رأيو إال أن يلزمو بإظهار ما عنده، أو يكون  2ٌب يستشّبه، ويبادر باالخذ ُب طريق ح

الرأي عندي  : يظهر أن ا٤بصلحة ُب كذا، وال يقول: ما رآه الشيخ خطأ، فيظهر ما عنده بتلطف وحسن أدب، كقولو
لنص على ٝبلة منها، بل على أشرفها وأٮبها، واعلم أن ىذه اآلداب ٩با قد دل ا. كذا، أو الصواب كذا و٫بو ذلك

واهلل . والباقي ٩با يستنبط منو بإحدى الطرق الٍب تبِب عليها االحكام الٍب أحدىا مراعاة العادة احملكمة ُب مثل ذلك
 . ا٤بوفق

 (ىامش)
واحدة الرصف، وىي : -بالتحريك  -لرصفة ا... حجارة مرصوف بعضها إٔب بعض: الرصف": " رصف " مادة  124/  9ج " لسان العرب " قال ُب  - 1

 ". ] * [ يبادر " بدل " يتأدب : " 114" / تذكرة السامع " ُب  - 2". ا٢بجارة الٍب يرصف بعضها إٔب بعض ُب مسيل فيجتمع فيها ماء ا٤بطر 
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وىو أٮبها أن يبتدئ أوال ٕبفظ كتاب اهلل تعأب العزيز حفظا متقنا، فهو أصل العلوم وأٮبها، وكان  1: ولاال: وىو أمور
وإذا حفظو فليحذر من االشتغال عنو بغّبه اشتغاال يؤدي  2. السلف ال يعلمون ا٢بديث والفقو إال ٤بن حفظ القرآن

وٯبتهد . الزمة ورد منو كل يوم ٍب أيام ٍب ٝبعة دائما أبداإٔب نسيان شئ منو أو تعريضو للنسيان، بل يتعهد دراستو وم
بعد حفظو على إتقان تفسّبه وسائر علوم، ٍب ٰبفظ من كل فن ٨بتصرا ٯبمع فيو بْب طرفيو، ويقدم االىم فاالىم على 

ل فن أكثرىم ٍب يشتغل باستشراح ٧بفوظاتو على ا٤بشايخ، وليعتمد ُب ك. ُب ا٣باٛبة -إن شاء اهلل  -ما يأٌب تفصيلو 
ٙبقيقا فيو وٙبصيال لو، وإن أمكن شرح دروس ُب كل يوم فعل، وإال اقتصر عليو ا٤بمكن من درس فأقل، وقد تقدمت 

أن يقتصر من ا٤بطالعة على ما ٰبتملو فهمو، وينساق إليو ذىنو، وال ٲبجو طبعو، وليحذر من : الثاين. االشارة إليو
 . من الكتب الكثّبة وتفاريق التصانيف، فإنو يضيع زمانو ويفرق ذىنو االشتغال ٗبا يبدد الفكر، وٰبّب الذىن

 (ىامش)
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فن الذي يأخذه كليتو، حٌب يتقنو، حذرا من ا٣ببط واالنتقال ا٤بؤدي إٔب التضييع وعدم وليعط الكتاب الذي يقرؤه وال

الفالح، ومن ىذا الباب االشتغال بكتب ا٣بالف ُب العقليات و٫بوىا، قبل أن يصح فهمو، ويستقر رأيو على ا٢بق، 
أن يعتِب  1: الثالث. نفسو بصّبةوٰبسن ذىنو ُب فهم ا١بواب، وىذا أمر ٱبتلف باختالف النفوس، واالنسان فيو على 

بتصحيح درسو الذي ٰبفظو قبل حفظو تصحيحا متقنا على الشيخ أو على غّبه ٩بن يعينو، ٍب ٰبفظو حفظا ٧بكما، ٍب 
، لّبسخ رسوخا متأكدا، ويراعيو ٕبيث ال يزال 2يكرره بعد حفظو تكرارا جيدا، ٍب يتعاىده ُب أوقات يقررىا ٤بواظبتو 

 3 ٰبفظ ابتداء من الكتب استقالال من غّب تصحيح، الدائو إٔب التصحيف والتحريف، وقد تقدم ٧بفوظا جيدا، وال
أن ٰبضر معو الدواة والقلم والسكْب : الرابع. أن العلم ال يؤخذ من الكتب، فإنو من أضر ا٤بفاسد سيما الفقو

لم أن رده خالف الصواب كرر اللفظة للتصحيح، ويضبط ما يصححو لغة وإعرابا وإذا رد الشيخ عليو لفظة، فظن أو ع
مع ما قبلها ليتنبو ٥با الشيخ، أو يأٌب بلفظ الصواب على وجو االستفهام، فرٗبا وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة، 
وال يقل بل ىي كذا، فإن رجع الشيخ إٔب الصواب فذاك، وإال ترك ٙبقيقها إٔب ٦بلس آخر بتلطف، وال يبادر إٔب 

جو الذي عرفو، مع اطالع الشيخ أو أحد ا٢باضرين على ا٤بخالفة، وكذلك إذا ٙبقق خطأ الشيخ ُب إصالحها على الو 
 . 4جواب مسألة، وكان ال يفوت ٙبقيقو، وال يعسر تداركو، فإن كان كذلك 

 (ىامش)
وُب سائر النسخ و ". ن " ، "ع " ، "ح " ، "ص " ىكذا ُب نسخة  - 2. 65 - 64/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 126 - 121" / تذكرة السامع " الحظ  - 1
أي يفوت ٙبقيقو  - 4. 244ُب االمر االول من القسم الثاين من النوع الثالث من ىذا الباب، ص  - 3". مواظبتو " بدل " مواضيو : " 122" / تذكرة السامع " 
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 -ُب ا٢بال  -كالكتابة ُب رقاع االستفتاء، وكون السائل غريبا، أو بعيد الدار أو مشنعا تعْب تنبيو الشيخ على ذلك 

وإذا وقف على مكان . أو غّبه فيجب نصحو ٗبا أمكن من تلطف: باالشارة ٍب بالتصريح، فإن ترك ذلك خيانة للشيخ
بعد أن يرتب االىم فاالىم ُب ا٢بفظ : ا٣بامس 1". التصحيح [ بلغ " ] أو " بلغ العرض " ُب التصحيح كتب قبالتو 

التصحيح وا٤بطالعة وينقنها فليذاكر ٗبحفوظاتو ويدًن الفكر فيها، ويعتِب ٗبا ٰبصل فيها من الفوائد، ويذاكر هبا بعض 
أن يقسم أوقات ليلو وهناره على ما ٰبصلو، فإن االوراد توجب  2: السادس. و كما سيأٌب تفصيلوحاضري حلقة شيخ

وأجود االوقات للحفظ االسحار، وللبحث االبكار، . االزدياد، ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر ال قيمة ٥با
أن حفظ الليل  -ودلت عليو التجربة  3 -٩با قالوه و . وللكتابة وسط النهار، وللمطالعة وا٤بذاكرة الليل وبقايا النهار

عن ا٤بلهيات كاالصوات وا٣بضرة والنبات  4أنفع من حفظ النهار، ووقت ا١بوع أنفع من وقت الشبع، وا٤بكان البعيد 
واالهنار ا١باريات، وقوارع الطرق الٍب تكثر فيها ا٢بركات، الهنا ٛبنع من خلو القلب، وتقسمو على حسب تلك 

 : أن يبكر بدرسو ٣برب: السابع 5. تا٢باال



 (ىامش)
 72" / تذكرة السامع " الحظ  - 2". بلغ العرض أو التصحيح " بدل " بلغ العرض والتصحيح : " 126" / تذكرة السامع " ىكذا ُب النسخ، ولكن جاء ُب  - 1
ٲبكن علي بعد عطفو على مفعول يقسم، وإال ففي العبارة سقط ": " ض  "ُب ىامش  - 4. 73" / تذكرة السامع " قالو ا٣بطيب البغدادي، كما ُب  - 3. 73 -

ا٤بكان "   بعنوان ا٤ببتدأ ل" أجود أماكن ا٢بفظ " خربا لو حٌب يستقيم الكالم، ولعل الصواب تقدير " اْب ... ا٤بكان البعيد" البد من تقدير مبتدأ وجعل : أقول". 
وأجود أماكن ا٢بفظ : " ، وإليك نص عبارتو144/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 5. وإال فال يستقيم الكالم - 63/  1ج " شرح ا٤بهذب " كما ُب " اْب ... البعيد

ضرة النبات وا٣بضرة، وال الغرف دون السفل، وكل موضع بعيد ٩با يلهي وخال القلب فيو ٩با يفزعو فيشغلو، أو يغلب عليو فيمنعو، وليس باحملمود أن يتحفظ الرجل ٕب
. ] * 128/  2ج " الفقو وا٤بتفقو " ، وانظر أيضا "شطوط االهنار وال على قوارع الطرق، فليس يعدم ُب ىذه ا٤بواضع غالبا ما ٲبنع من خلو القلب وصفاء السر  على

 ] 

 [266 ] 
ابتداءه وٯبعل  2. اغدوا ُب طلب العلم، فإين سألت ريب أن يبارك المٍب ُب بكورىا: و٣برب 1. بورك المٍب ُب بكورىا

أطلبوا العلم يوم االثنْب فإنو : وُب خرب آخر عنو صلى اهلل عليو وآلو 4يوم السبت أو ا٣بميس، : وُب رواية 3ا٣بميس، 
  6. ما من شئ بدئ يوم االربعاء إال وقد ًب: وروي ُب يوم االربعاء خرب. 5لطالبو ] يتيسر : خ لو] ييسر 

 (ىامش)
"  343، 339" / احملدث الفاصل  - 2. 168/  14ج " صبح االعشى " ، 62/  4ج " ٦بمع الزوائد " حرف الباء، ، 126/  1ج " ا١بامع الصغّب "  - 1

" وُب ". وٯبعل ذلك يوم ا٣بميس " وفيهما زيادة " االوسط " نقال عن الطرباين ُب  29341، ا٢بديث 254/  14ج " كنز العمال " ، 132/  ٦1بمع الزوائد ج 
إحياء " ، و 111" / أدب االمالء واالستمالء " ، و 214/  2ج " سنن الدارمي " ، و 394، 384/  4، ج 432، 431، 417، 416/  3ج " مسند أٞبد 
عن أمّب ا٤بؤمنْب صلوات اهلل  84" / ٙبف العقول " روي ُب  - 3". اللهم بارك المٍب ُب بكورىا : " 61/  4ج " ٦بمع الزوائد " ، و 225/  2ج " علوم الدين 

سنن " وُب ". اللهم بارك المٍب ُب بكرهتا يوم ا٣بميس : إذا أراد أحدكم ا٢باجة فليبكر فيها يوم ا٣بميس، فإن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قال: " ليوع
 1ج " فيض القدير " وقال ا٤بناوي ُب ".  قلما كان رسول اهلل ٱبرج إذا أراد سفرا إال يوم ا٣بميس: " 225/  2ج " إحياء علوم الدين " ، و 214/  2ج " الدارمي 

" ُب  - 4". اطلبوا العلم لكل اثنْب وٟبيس، فإنو ميسر ٤بن طلب : ُب ندب الطلب فيو ا٣بميس ٢بديث ابن عدي عن جابر[ يعُب يوم االثنْب ] ويشاركو : " 543/ 
اللهم بارك المٍب : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: " 1ا٢بديث  41/  143ج " ٕبار االنوار " ، و 1254، ا٢بديث 274/  1ج " كتاب من ال ٰبضره الفقيو 

إللهم بارك المٍب ُب بكورىا يوم السبت، وروى : روى أنس أنو صلى اهلل عليو وآلو قال: " 224/  2ج " إحياء علوم الدين " وُب " ُب بكورىا يوم سبتها وٟبيسها 
. 62، 61/  4ج " ٦بمع الزوائد " وا٣برب الثاين من قول أيضا ُب " اللهم بارك المٍب ُب بكورىا يوم ٟبيسها : سلم، أنو قالو [ وآلو ] أبو ىريرة عنو صلى اهلل عليو 

/  14ج " كنز العمال " ، حرف ا٥بمزة، 44/  1ج " ا١بامع الصغّب "  - 5". بكر السبت وا٣بميس بركة : " 4422، ا٢بديث 259/  3ج " غرر ا٢بكم " وُب 
أي يتيسر لو أسباب ٙبصيلو بدفع ا٤بوانع وهتيئة االسباب إذا : " 543/  1ج " فيض القدير " قال ا٤بناوي ُب ". فإنو ميسر لطالبو : " ، وفيهما293ديث ، ا٢ب24

كشف " قال ُب . 15" / يم ا٤بتعلم تعل"  - 6. فتأمل ُب ذلك". وسلم، وجاء الوحي فيو [ وآلو ] طلبو فيو وذلك النو اليوم الذي ولد فيو ا٤بصطفى صلى اهلل عليو 
أنو كان " ا٥بداية " عن شيخو صاحب " تعليم ا٤بتعلم " ٓب أقف لو على أصل، ولكم ذكر برىان االسالم ُب كتابو : " -نقال عن بعضهم  - 237/  2ج " ا٣بفاء 

 ". ] * [ عاء إال وقدًب ما من شئ بدي بو يوم االرب: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: يروي ذلك حديثا، ويقول

 [267 ] 
أن يبكر بسماع ا٢بديث وال يهمل  1: الثامن. ورٗبا اختار بعض العلماء االبتداء يوم االحد، وٓب نقف على مأخذه

االشتغال بو وبعلومو، والنظر ُب إسناده ورجالو ومعانيو وأحكامو وفوائده ولغتو وتوارٱبو وصحيحو وحسنو وضعيفو 
وال يقنع . 2ائر أنواع، ه فإنو أحد جناحي العآب بالشريعة وا٤ببْب لالحكام، وا١بناح اآلخر القرآن ومسنده ومرسلو، وس

أن يعتِب : التاسع. من ا٢بديث ٗبجرد السماع، بل يعتِب بالدراية أكثر من الرواية، فإنو ا٤بقصود من نقل ا٢بديث وتبليغو
وأن ٰبَبص على كلمة يسمعها من . ن االسانيد أنساب الكتببرواية كتبو الٍب قرأىا أو طالعها سيما ٧بفوظاتو، فإ

شيخو أو شعر ينشده أو ينشئو أو مؤلف يؤلفو، وٯبتهد على رواية االمور ا٤بهمة، ومعرفة من أخذ شيخو عنو وأسناده، 



مات، أن إذا ٕبث ٧بفوظاتو أو غّبىا من ا٤بختصرات، وضبط ما فيها من االشكاالت والفوائد ا٤به: العاشر. و٫بو ذلك
ينتقل إٔب ٕبث ا٤ببوسطات وما ىو أكرب ٩با ٕبثو أوال، مع ا٤بطالعة ا٤بتقنة والعناية الدائمة احملكمة، وتعليق ما مر بو ُب 
ا٤بطالبعة أو ٠بعو من الشيخ من الفوائد النفيسة وا٤بسائل الدقيقة والفروع الغريبة وحل ا٤بشكالت، والفرق بْب أحكام 

اع العلوم الٍب يذاكره فيها، وال ٰبتقر فائدة يراىا أو يسمعها ُب أي فن كانت، بل يبادر إٔب  ا٤بتشاهبات من ٝبيع أنو 
 3. كتابتو: وما تقييده ؟ قال: قيل. فيدوا العلم: وقد روي عن النيب صلى اهلل عليو وآلو أنو قال. كتابتها وحفظها

، فيسمع منو ا٢بديث، فيعجبو وال ٰبفظو، فشكا وروي أن رجال من االنصار كان ٯبلس إٔب النيب صلى اهلل عليو وآلو
 ذلك إٔب النيب صلى اهلل عليو وآلو، فقال لو 

 (ىامش)
 3. 131" / تذكرة السامع " ، والصحيح ما أثبتنا كما ُب "القرآن " بدل " القراءة : " ُب أكثر النسخ - 2. 133 - 134، 126" / تذكرة السامع " ال حظ  - 1
 . ] * [ 68/  1ج " عوإب الآلٕب " ، 146/  1ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب " ، 364/ " احملدث الفاصل "  -

 [268 ] 
وسيأٌب إن " من ٓب يكتب علمو ٓب يعد علمو علما، : ومن ىنا قيل 1. استعن بيمينك، وأومأ بيده أي خط: رسول اهلل

بالغ ُب ا١بد والطلب والتشمّب، وال يقنع من أن ي 2: ا٢بادي عشر. شاء اهلل تعأب ُب باب الكتابة أخبار أخر ُب ذلك
قبل عوارض البطالة وموانع الرئاسة، فإهنا أدوى  4إرث االنبياء باليسّب، ويغتنم وقت الفراغ والنشاط وشرخ الشباب 

وليحذر كل ا٢بذر من نظر نفسو بعْب الكمال واالستغناء عن ا٤بشايخ، فإن ذلك عْب . االدواء وأعضل االمراض
أن يالزم حلقة شيخو بل ٝبيع : الثاين عشر. يقة ا١بهل وعنوان ا٢بماقة ودليل قلة العلم وا٤بعرفة لو تدبرالنقص وحق

٦بالسو إذا أمكن، فإن ذلك ال يزيده إال خّبا وٙبصيال وأدبا، واطالعا على فوائد متبدده ال يكاد ٯبدىا ُب الدفاتر،  
وال ٛبل من طول صحبتو، فإ٭با ىو كالنخلة تنتظر مٌب يسقط : لوكما أشار إليو علي عليو السالم ُب حديثو السابق بقو 

وال يقتصر على ٠باع درس نفسو فقط، فإن ذلك عالمة قصور ا٥بمة، بل يعتِب بسائر الدروس،  5. عليك منها منفعة
كل درس   فإهنا كنوز ٨بتلفة وجواىر متعدده، فليغتنم ما فتح لو منها إن احتمل ذىنو ذلك، فيشارك أصحاهبا حٌب كأن

ىذا ُب الدروس ا٤بفرقة، وأما درس التقاسيم فشأهنا كدرس واحد، . لو، فإن عجز عن ضبط ٝبيعها اعتُب باالىم فاالىم
 فمن ٓب يطق 

 (ىامش)
" بن قرة، كما ُب قالو معاوية  - 2. 66/  2ج " تدريب الراوي " ، 68 - 65" / ، تقييد العلم 2666، كتاب العلم، ا٢بديث 39/  5ج " سنن الَبمذي "  - 1

تذكرة " الحظ  - 3". كما ال نعد علم من ٓب يكتب علمو علما : قال أنس: " 96" / تقييد العلم " وُب  149" / تقييد العلم " ، و 341/  1ج " حلية االولياء 
،  37/  1ج " الكاُب "  - 5"(. شرخ " ، 29/  3ج " لسان العرب " )" أولو ونضارتو وقوتو : شرح الشباب"  - 4. 143 - 142، 135 - 133" / السامع 

 . ] * [ ، ونقلو ىنا با٤بعُب234، وقد سبق ُب أول القسم الثاين من النوع الثالث من ىذا الباب، ص 1كتاب فضل العلم، باب حق العآب، ا٢بديث 

 [269 ] 
. ضرين بصوت يسمعهمإذا حضر ٦بلس الشيخ، فليسلم على ا٢با 2: الثالث عشر 1ضبطها ال يصلح لدخولو فيها، 
 3. وعد بعضهم حلق العلم حال أخذىم ُب البحث من ا٤بواضع الٍب ال يسلم فيها. وٱبص الشيخ بزيادة ٙبية وإكرام



وىو متجو حيث يشغلهم رد السالم عما ىم فيو من البحث وحضور القلب كما ىو  4واختاره ٝباعة من االفاضل، 
 5. لة، فإن قطعو عليهم أضر من كثّب من ا٤بوارد الٍب ورد أنلو ال يسم فيهاالغالب، سيما إذا كان ُب أثناء تقرير مسأ

لكن مٌب أريد ذلك، فليجلس الداخل عليهم على بعد من مقابلة الشيخ، ٕبيث ال يشعر حٌب يفرغ إن أمكن، ٝبعا 
رين إٔب قرب إذا سلم ال يتخطى رقاب ا٢باض: الرابع عشر. بْب حق االدب معو وحق البحث ُب دفع الشواغل عنو

، فإن صرح لو الشيخ أو 6الشيخ إن ٓب يكن منزلتو كذلك، بل ٯبلس حيث ينتهي بو اجمللس كما ورد ُب ا٢بديث 
ا٢باضرون بالتقدم أو كانت منزلتو أو كان يعلم أيثار الشيخ وا١بماعة لذلك، وكان جلوسو بقرب مصلحة كأن يذاكره 

 مذاكرة ينتفع 

 (ىامش)
" الحظ  - 2معُب درس التقاسيم، فيعلم معُب الدروس ا٤بفرقة با٤بقابلة  244س عشر من القسم الثاين من النوع الثاين من ىذا الباب ص مر ُب االمر الساد - 1

ابن منهم  - 4. 146" / تذكرة السامع "  - 3. 61/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 25 - 24" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن " ، 147 - 146" / تذكرة السامع 
كان أبو عبد " ، 11، كتاب العشرة، باب التسليم، ا٢بديث 646 - 645/  2ج " الكاُب " ُب  - 5. ، مع تفصيل146" / تذكرة السامع " ٝباعة الكناين ُب 

" ، باب االثِب عشر، و 572 - 571/  2ج " ا٣بصال " ، وُب "ا٤باشي مع ا١بنازة وا٤باشي إٔب ا١بمعة، وُب بيت ا٢بمام : ثالثة ال يسلمون: اهلل عليو السالم يقول
وال على رجل ... وال على ا٤بصلي، وذلك الن ا٤بصلي ال يستطيع أن يرد السالم... ال تسلموا على": " ا٣بصال " نقال عن  39، ا٢بديث 9/  76ج " ٕبار االنوار 

أمإب " ُب  - 6 224، 27" / االذكار " ، وراجع 9 - 8/  76ج " ر ٕبار االنوا" وانظر روايات الباب ُب ... " جالس على غائط، وال على الذي ُب ا٢بمام
" راجع أيضا " ال ينبغي للمؤمن أن ٯبلس إال حيث ينتهي بو ا١بلوس، فإن ٚبطي أعناق الرجل سخافة : قال أبو عبد اهلل عليو السالم"  314/  1ج " الطوسي 

" / أدب االمالء واالستمالء " ، 4825، كتاب االدب، ا٢بديث 258/  4ج " سنن أيب داود  "، 51/  4ج " الَبغيب والَبىيب " ، 26" / مكارم االخالق 
123 ] * [ . 

 [274 ] 
أن ٰبرص على قربو من الشيخ : ا٣بامس عشر. هبا ا٢باضرون أو لكونو كبّب السن أو كثّب الفضيلة والصالح فال بأس

ن ال يقرب منو قربا ينسب فيو إٔب سوء االدب، وال يضع حيث يكون منزلتو، ليفهم كالمو فهما كامال بالمشقة، ولك
واعلم أنو مٌب سبق إٔب مكان من ٦بلس  1شيئا من ثيابو أو بدنو على ثياب الشيخ أو وسادتو أو سجادتو كما مر 

ويبقى بعد ذلك أحق بو  : الدرس كان أحق بو، فليس لغّبه أن يزعجو منو وإن كان أحق بو ٕبسب االدب، قيل
إذا ألف مكانا من السوق أو الشارع، فال يسقط حقو منو ٤بفارقتو، وإن انقطع عن الدرس يوما أو يومْب إذا كاحملَبف 

: السادس عشر. وىذا البحث آت ُب مكان ا٤بصلي ا٤بشتمل على فائدة ُب الصالة كالذكر و٫بوه 2. حضر بعد ذلك
شيخ واحَبام جمللسو، وليحَبم كرباءه وأقرانو أن يتأدب مع رفقتو وحاضري اجمللس، فإن تأدبو معهم تأدب مع ال 3

أن ال يزاحم أحدا ُب ٦بلسو، وال يؤثر قيام أحد لو من ٧بلو، فإن آثره غّبه ٗبجلسو ٓب يقبلو، : السابع عشر. ورفقتو
وا ولكن تفسح: لنهي النيب صلى اهلل عليو وآلو عن أن يقام الرجل من ٦بلسو، وٯبلس فيو آخر، قال صلى اهلل عليو وآلو

نعم لو كان جلوسو ُب ٦بلس من آثره مصلحة للحاضرين، وعلم من خاطر ا٤بؤثر حب االيثار بالقرائن،  4. وتوسعوا
 . فال بأس

 (ىامش)
ب للتفصيل واالطالع على آراء وأقوال الفقهاء حول ا٤بسألة راجع الكت - 2. 253 - 252ُب االمر التاسع عشر من القسم الثاين من الوع الثالث، ص  - 1

"  - 4. 62/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 25" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن " ، 156 - 152" / تذكرة السامع " الحظ  - 3. الفقهية، كتاب إحياء ا٤بوات
اب االدب، ، كت258/  4ج " سنن أيب داود " ، 142، 22/  2ج " مسند أٞبد " ، 11، الباب (39)، كتاب السالم 1715 - 1714/  4ج " صحيح مسلم 

إحياء علوم الدين " ، 126" / أدب االمالء واالستمالء " ، 51/  4ج " الَبغيب والَبىيب " ، 282 - 281/  2ج " سنن الدارمي " ، 4827 4828ا٢بديثان 



[ وآلو ] يب صلى اهلل عليو عن الن": " صحيح مسلم " ، وإليك نص واحدة من روايات الباب من 143/  1ج " عوإب الآلٕب " ، 181/  2، ج 166/  1ج " 
 ". ] * [ ال يقيم الرجل الرجل من مقعده ٍب ٯبلس فيو، ولكن تفسحوا وتوسعوا : وسلم، قال

 [271 ] 
أن النيب صلى اهلل عليو وآلو، لعن : أن ال ٯبلس ُب وسط ا٢بلقة، وال قدام أحد لغّب ضرورة، ٤با روي من: الثامن عشر

فال بأس  -كضيق اجمللس وكثرة الزحام واستلزام تركو عدم السماع   -لضرورة  نعم لو كان. 1من جلس وسط ا٢بلقة 
أن النيب صلى : أن ال ٯبلس بْب أخوين أو أب وابن أو قريبْب أو متصاحبْب إال برضاٮبا معا، ٤با روي: التاسع عشر. بو

حاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا بو، ينبغي لل: العشرون 2. اهلل عليو وآلو هنى أن ٯبلس الرجل بْب الرجلْب إال بإذهنما
ويوسعوا لو ويتفسحوا الجلو، ويكرموه ٗبا يكرم بو مثلو، وإذا فسح لو ُب اجملس وكان حرجا ضم نفسو وال يتوسع، وال 
يعطي أحدا منهم جنبو وال ظهره، ويتحفظ من ذلك ويتعهد عند ٕبث الشيخ لو، وال ٯبنح على جاره، أو ٯبعل مرفقو 

أن ال يتكلم ُب أثناء درس غّبه ٗبا ال يتعلق بو أو : ا٢بادي والعشرون. بو، أو ٱبرج من بنية ا٢بلقة أو تأخرقائما ُب جن
ٗبا يقطع عليو ٕبثو، وإذا شرع بعضهم ُب درس، فال يتكلم بكالم ُب درس فرغ وال بغّبه ٩با ال تفوت فائدتو، إال بإذن 

يشارك أحد من ا١بماعة أحدا ُب حديثو مع الشيخ، وال سيما أن ال : الثاين والعشرون. من الشيخ وصاحب الدرس
 : ُب ذلك 4وأنشد بعضهم  3. من االدب أن ال يشارك الرجل ُب حديثو: قال بعض ا٢بكماء. مشاركة الشيخ

 (ىامش)
أدب االمالء واالستمالء " ، 34/  1ج " تنبيو ا٣بواطر " ، 54/  4ج " الَبغيب والَبىيب " ، 4826، كتاب االدب، ا٢بديث 258/  4سنن أيب داود ج "  - 1

" / أدب االمالء واالستمالء " ، 51/  4ج " الَبغيب والَبىيب " ، 4845، 4844، كتاب االدب، ا٢بديث 262/  4ج " سنن أيب داود "  - 2. 127" / 
 . ] * [ 156" / تذكرة السامع " ادي كما ُب ىو ا٣بطيب البغد - 4". وإن كان أعلم بو منو " وفيو زيادة  156" / تذكرة السامع "  - 3. 129

 [272 ] 
إذا : الثالث والعشرون. وإن عرفت فرعو وأصلو فإن علم إيثار ا٤بتكلم بذلك فال بأس* وال تشارك ُب ا٢بديث أىلو 

غّب الشيخ إال بإشارتو، أو سرا بينهما على سبيل [ ٓب ينهره : خ ل] أساء بعض الطلبة أدبا على غّبه ٓب ينهو 
وإن أساء أحد أدبا على الشيخ تعْب على ا١بماعة انتهارة وردعو واالنتصار للشيخ بقدر االمكان وإن أظهر . النصحية

فال يتقدم . إذا أراد القراءة على الشيخ، فلّباع نوبتو تقدٲبا وتأخّبا 1: الرابع والعشرون. الشيخ ا٤بسا٧بة، وفاء ٢بقو
ريا جاء إٔب النيب صلى اهلل عليو وآلو يسألو، وجاء رجل من ثقيف، فقال وروي أن أنصا. عليها بغّب رضا من ىي لو

يا أخا ثقيف إن االنصاري قد سبقك با٤بسألة، فاجلس كيما نبدأ ٕباجة االنصاري قبل : رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو
ك ُب وقت فأشار بو، وال يؤثر بنوبتو، فإن االيثار بالقرب نقص، فإن رأى الشيخ ا٤بصلحة ُب ذل: قيل 2. حاجتك

يستحب للسابق أن يقدم على نفسو من كان غريبا : قيل 3. امتثل أمره معتقدا كمال رأيو وتصويب غرضو ُب ذلك
 وكذلك  5وروي ُب ذلك حديث عن ابن عباس رضي اهلل عنو  4. لتأكد حرمتو ووجوب ذمتو

 (ىامش)
 - 2. 122/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، ونقل مضمونو ا٣بطيب البغدادي ُب 158" / امع تذكرة الس"  - 2. 162 - 158" / تذكرة السامع " ال حظ  - 1

" قالو ا٣بطيب البغدادي كما ُب  - 4. 65/  1ج " وشرح ا٤بهذب " ، 27" / التبيان ُب آداب ٞبلة القرآن " ، والقائل النووي ُب 164 - 159" تذكرة السامع 



، وا٢بديث االول مروي "إذا أتاكم الزائر فأكرموه " " إذا أتاكم كرًن قوم فأكرموه : " ، حرف ا٥بمزة16/  1ج " مع الصغّب ا١با" ُب  - 5. 159" / تذكرة السامع 
عن أيب : " 1، كتاب العشرة، باب إكرام الكرًن، ا٢بديث 659/  2ج " الكاُب " وُب . أيضا 24" / مكارم االخالق " و  16، 15/  8ج " ٦بمع الزوائد " ُب 
دخل رجالن على أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالم، فألقى لكل واحد منهما وسادة فقعد عليها أحدٮبا وأىب اآلخر، فقال أمّب ا٤بؤمنْب عليو : د اهلل عليو السالم قالعب

" تذكرة ا٢بفاظ " وقال الذىيب ُب ". ًن قوم فأكرموه إذا أتاكم كر : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: أقعد عليها، فإنو ال يأىب الكرامة إال ٞبار، ٍب قال: السالم
 ] * [ حضرت ٦بلس الدار قطِب وجاءه أبو ا٢بسن البيضاوي برجل غريب، وسألو : حدثنا العتيقي، قال: " -نقال عن ا٣بطيب البغدادي  - 993/  3ج 

 [273 ] 
ور ُب ٦بلس الشيخ، وإن ذىب بعده وٙبصل النوبة بتقدم ا٢بض. إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها ا٤بتقدم

ىذا إذا كان العلم ٩با ٯبب . لضرورة، كقضاء حاجة و٘بديد وضوء إذا ٓب يطل الزمان عادة، وإذا تساويا أقرع بينهما
ولو ٝبعهم على درس مع تقارب أفهامهم جاز أيضا، . تعليمو وإال ٚبّب، ويستحب لو حينئذ مراعاة الَبتيب ٍب القرعة

ة ومدرسها إذا شرط عليو إقراء أىلها ُب وقت معْب، وال ٯبوز لو تقدًن غّبىم علهيم بغّب إذهنم وإن ا٤بدرس 1ومعيد 
سبق، مع عدم وجوب التعليم، أو مع وجوب ا١بميع، أما لو وجب درس ا٣بارج دون أىل ا٤بدرسة، ففي استثنائو أو 

ا٣بامس . واالوسط أوسط. رسة أوجووجوب إقرائو، وترك ما ٱبصو من العوض ذلك اليوم، أو تقدًن أىل ا٤بد
 أن يكون جلوسو بْب يدي الشيخ على ما تقدم تفصيلو وىيأتو : والعشرون

 (ىامش)
نعم الشئ ا٥بدية أمام ا٢باجة، فانصرف الرجل ٍب جاءه بعد وقد أىدى : أن ٲبلي عليو أحاديث، فأملى عليو من حفظو ٦بلسا يزيد أحاديثو على العشرين، متون ٝبيعها

. 465/  3ج " طبقات الشافعية " وأيضا ىذه ا٢بكاية منقولة ُب ": إذا جاءكم كرًن قوم فأكرموه : ئا فقربو إليو، فأملى عليو من حفظو سبعة عشر حديثا متوهنالو شي
غص اجمللس وامتال، فجاء جرير بن وسلم دخل بعض بيوتو، فدخل عليو أصحابو حٌب [ وآلو ] وروي أنو صلى اهلل عليو : " 175/  2ج " إحياء علوم الدين " وُب 

اجلس على ىذا، فأخذه جرير ووضعو : وسلم رداءه، فألقاه إليو وقال لو[ وآلو ] عبد اهلل البجلي فلم ٯبد مكانا فقعد على الباب، فلف رسول اهلل صلى اهلل عليو 
فنظر النيب ٲبينا . ما كنت الجلس على ثوبك، أكرمك اهلل كما أكرمتِب: م، وقالوسل[ وآلو ] على وجهو وجعل يقبلو ويبكي، ٍب لفو ورمى بو إٔب النيب صلى اهلل عليو 

الذي يعيد الدرس بعد إلقاء الشيخ ا٣بطبة على الطلبة، كأنو : ا٤بعيد: " ، ا٥بامش154" / تذكرة السامع " قال ُب  - 1". إذا أتاكم كرًن قوم فأكرموه : ومشاال ٍب قال
أن يعلم ا٤بدرس أو الناظر ٗبن يرجى فالحو ... وينبغي للمعيد با٤بدرسة: " 244وقال ُب ص " ت خطباتو وإمالئو ُب أذىان الطلبة يعْب الشيخ على نشر علمو وتثبي

قال " يدا و٥بذا يسمى معليزاد ما يستعْب بو ويشرح صدره، وأن يطالبهم بعرض ٧بفوظاهتم إن ٓب يعْب لذلك غّبه، ويعيد ٥بم ما توقف فهمو عليهم من دروس ا٤بدارس 
تفقو على ٝباعة من االعيان وصحب القاضي أبا الطيب الطربي كثّبا وانتفع بو، وناب عنو ُب ٦بلسو، ورتبو معيدا : "... ابن خلكان ُب ترٝبة أيب إسحاق الشّبازي

من : " حفص عمر بن أٞبد بن الليث الطالقاين، ُب ترٝبة أيب 244/  7ج " طبقات الشافعية " وقال السبكي ُب (. 29/  1ج " وفيات االعيان " )" ُب حلقتو 
 ". ] * [ وكان معيد ا٤بدرسة النظامية ببلخ، توُب ُب شعبان سنة ست وثالثْب وٟبسمائة .. أىل بلخ، فيو أصوٕب صوُب
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بل ُب أدبو مع شيخو، وٰبضر كتابو الذي يقرأ فيو معو، وٰبملو بنفسو، وال يضعو حال القراءة على االرض مفتوحا 

فإذا أذن لو  1أن ال يقرأ حٌب يستأذن الشيخ، ذكره ٝباعة من العلماء، : السادس والعشرون. ٰبملو بيديو ويقرأ منو
استعاذ باهلل من الشيطان الرجيم، ٍب ٠بى اهلل تعأب وٞبده وصلى على النيب وآلو صلى اهلل عليهم، ٍب يدعو للشيخ 

وكذلك . ا٤بسملْب، وإن خص مصنف الكتاب أيضا بدعوة كان حسنا ولوالديو و٤بشاٱبو، وللعلماء ولنفسو ولسائر
يفعل كلما شرع ُب قراءة درس أو تكراره أو مطالعتو أو مقابلتو ُب حضور الشيخ أو ُب غيبتو، إال أنو ٱبص الشيخ 

ورضي اهلل " : وإذا دعا الطالب للشيخ قال. بذكره ُب الدعاء عند قراءتو عليو، ويَبحم على مصنف الكتاب كما ذكرناه
ويدعو الشيخ . وإذا فرغ من الدرس دعا الشيخ أيضا. و٫بو ذلك قاصدا بو الشيخ" عنكم أو عن شيخنا وإمامنا 



للطالب كلما دعا لو، فإن ترك الطالب االستفتاح ٗبا ذكرناه جهال أو نسيانا نبهو عليو وعلمو إياه وذكره بو، فإنو من 
السابع . وىذا من أٮبها 2االبتداء باالمور ا٤بهمة بتسمية اهلل وٙبميده،  أىم اآلداب، وقد ورد ا٢بديث باالمر ُب

ينبغي أن يذاكر من يرافقو من مواظيب ٦بلس الشيخ ٗبا وقع فيو من الفوائد والضوابط والقواعد وغّب  3: والعشرون
 . ذلك، ويعيدوا كالم الشيخ فيما بينهم، فإن ُب ا٤بذاكرة نفعا عظيما قدم على نفع ا٢بفظ

 (ىامش)
، 19، الباب (9)، كتاب النكاح 614/  1ج " سنن اىب ماجة " ُب  - 2. 161" تذكرة السامع " ذكره ا٣بطيب البغدادي عن ٝباعة من السلف، كما ُب  - 1

/  1ج " سنن الدار قطِب " ، و 123 / 2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، و 12/  1ج " الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور " ، و 93/  1ج " النهاية " ، و 1894ا٢بديث 
ج " تفسّب كشف االسرار " و . 248/  1ج " تفسّب الرازي " وُب ". كل أمر ذي بال ال يبدأ فيو با٢بمد أقطع : " 11/  1ج " تفسّب كشف االسرار " و  229
" مسند أٞبد " وُب " ذي بال ال يبدأ فيو ببسم اهلل فهو أبَب كل أمر : " 185/  1ج " إحياء علوم الدين " ، و 4 - 3/  1ج " تفسّب الكشاف " ، و 78/  14
/  1ج " طبقات الشافعية " وراجع . 143" / االذكار " وانظر " أقطع : ذي بال ال يفتح بذكر اهلل عزوجل فهو أبَب، أو قال -أو أمر  -كل كالم : " 359/  2ج 
 . ] * [ 145، 143 " /تذكرة السامع " الحظ  - 3. ٘بد شرحا مشبعا حول ذلك 24
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وينبغي االسراع هبا بعد القيام من اجمللس قبل تفرق أذىاهنم، وتشتت خواطرىم، وشذوذ بعض ما ٠بعوه عن أفهامهم، 

فإن ٓب ٯبد الطالب من يذاكره ذاكر . بو الطالب ُب العلم مثل ا٤بذاكرة 1ٍب يتذاكروه ُب بعض االوقات فال شئ يتخرج 
عُب ما ٠بعو ولفظو على قلبو، ليعلق ذلك ٖباطره، فإن تكرار ا٤بعُب على القلب كتكرار اللفظ على نفسو بنفسو، وكرر م

الثامن . اللسان، وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل ٕبضرة الشيخ خاصة، ٍب يَبكو ويقوم وال يعاوده
نصرافو ٕبيث ال يسمع ٥بم صوتا، فإن اشتغا٥بم أن تكون ا٤بذاكرة ا٤بذكورة ُب غّب ٦بلس الشيخ، أو فيو بعد ا: والعشرون

بذلك وإ٠باعهم لو قلة أدب وجرأة، سيما إذا كان ٥بم معيد، فإن تصدره لالعادة ُب ٦بلس الشيخ من أقبح الصفات 
على الطلبة مراعاة االدب : التاسع والعشرون. وأبعدىا عن اآلداب، اللهم إال أن يأمره الشيخ بذلك ٤بصلحة يراىا

أو قريبا منو مع كبّبىم ومعيدىم، فال ينازعوه فيما يقولو ٥بم إذا وقع منهم فيو شك، بل يَبفقوا ُب ٙبقيق ا٢بال  ا٤بتقدم
ويتوصلوا إٔب بيان ا٢بق ٕبسب االمكان، فإذا بقي ا٢بق مشتبها راجعوا الشيخ فيو بلطف من غّب بيان من خالف ومن 

ٯبب على من علم منهم بنوع من العلم وضرب من  2: الثالثون. وافق، مقتصرين على إرادة بيان الصواب كيف كان
الكمال أن يرشد رفقتو ويرغبهم ُب االجتماع والتذاكر والتحصيل، ويهون عليهم مؤونتو، ويذكر ٥بم ما استفاده من 

وتتأكد ا٤بسائل  الفوائد والقواعد والغرائب على جهة النصيحة وا٤بذاكرة، فبإرشادىم يبارك اهلل لو ُب علمو ويستنّب قلبو،
 . عنده مع ما فيو من جزيل ثواب اهلل تعأب وٝبيل نظره وعطفو

 (ىامش)
تذكرة " ال حظ  - 2". أدهبا كما ٱبرج ا٤بعلم تلميذه، وقد خرجو ُب االدب فتخرج : معُب خرجها": " خرج " ، مادة 254/  2ج " لسان العرب " قال ُب  - 1

 . ] * [ 65/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 163 - 162" / السامع 

 [276 ] 



وقد جرب . ومن ٖبل عليهم بشئ من ذلك كان بضد ما ذكر، وٓب يثبت علمو وإن ثبت ٓب يثمر، وٓب يبارك اهلل لو فيو
وال ٰبسد أحدا منهم وال ٰبتقره، وال يفتخر عليو وال يعجب بفهم نفسو وسبقو ٥بم، . ذلك ١بماعة من السلف وا٣بلف

 تعأب عليو، فليحمد اهلل تعأب على ذلك ويستزيده منو بدوام الشكر، فإذا امتثل ذلك فقد كان مثلهم ٍب من اهلل
 . واهلل وٕب التوفيق. وتكاملت أىليتو واشتهرت فضيلتو ارتقى إٔب ما بعده من ا٤براتب

 [277 ] 

[ ] النوع االول ُب االمور ا٤بعتربة ُب كل مفت [ ] ٤بقدمة ُب أٮبية االفتاء ا[ ] ويشتمل على مقدمة وأربعة أنواع ] 
النوع الرابع ُب أحكام ا٤بستفٍب وآدابو [ ] النوع الثالث ُب آداب الفتوى [ ] النوع الثاين ُب أحكام ا٤بفٍب وآدابو 

 [ وصفتو 
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اعلم أن  1: نو باب متسع، ولنقدم على ذلك مقدمة فنقولولنذكر من ذلك ا٤بهم، فإ[ ُب أٮبية االفتاء [ ] ا٤بقدمة ] 

االفتاء عظيم ا٣بطر كثّب االجر كبّب الفضل جليل ا٤بوقع، الن ا٤بفٍب وارث االنبياء صلوات اهلل عليهم، وقائم بفرض 
رد فيو وُب وقد و . فلينظر كيف يقول 2. ا٤بفٍب موقع عن اهلل تعأب: الكفاية، لكنو معرض للخطأ وا٣بطر، و٥بذا قالوا

: قال اهلل تعأب: آدابو والتوقف فيو والتحذير منو من اآليات واالخبار واآلثار أشياء كثّبة نورد ٝبلة من عيوهنا
 : وقال تعأب 3. يستفتونك قل اهلل يفتيكم

 (ىامش)
فخطر ا٤بفٍب عظيم : " 241/  4ج " عالم ا٤بوقعْب أ" قال ابن قيم ا١بوزية ُب . 67/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 2. 6967/  1ج " شرح ا٤بهذب " الحظ  - 1

 . ] * [ 176(: 4)سورة النساء  - 3.. ". فا٢باكم وا٤بفٍب والشاىد، كل منهم ٨برب عن حكم اهلل: " أيضا 223/  4وقال فيو ج .. " فإنو موقع عن اهلل ورسولو
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وقال  2. ها الصديق أفتنا ُب سبع بقرات ٠بانيوسف أي: وقال تعأب 1. ويستنبؤنك أحق ىو قل إي وريب إنو ٢بق

. اآلية 3... وال تقولوا ٤با تصف ألسنتكم الكذب ىذا حالل وىذا حرام لتفَبوا على اهلل الكذب: تعأب ُب التحذير
ا قل أرأيتم ما أنزل اهلل لكم من رزق فجعلتم منو حرام: وقال تعأب 4. وأن تقولوا على اهلل ما ال تعلمون: وقال تعأب

فانظر كيف قسم مستند ا٢بكم إٔب القسمْب، فما ٓب يتحقق االذن  5. وحالال قل اهلل أذن لكم أم على اهلل تفَبون



ولو تقول علينا بعض : -أكرم خلقو عليو  -وانظر إٔب قولو تعأب حكاية عن رسولو صلى اهلل عليو وآلو . فأنت مفَب
  6الوتْب ٍب لقطعنا منو * الخذنا منو باليمْب * االقاويل 

 (ىامش)
 - 6. 59(: 14)سورة يونس  - 5. 169(: 2)سورة البقرة  - 4. 116(: 16)سورة النحل  - 3. 46(: 12)سورة يوسف  - 2. 53(: 14)سورة يونس  - 1

واعلم أنِب إ٭با ": " جازات االجازات لكشف طرق ا٤بفازات فيما ٰبصى من اال" قال رضي الدين علي بن طاوس قدس سره ُب كتاب . 44 46(: 69)سورة ا٢باقة 
من كتب الفقو ُب قضاء الصلوات من االموات، وما صنفت غّب ذلك من الفقو وتقرير ا٤بسائل " غياث سلطان الورى لسكان الثرى " اقتصرت على تأليف كتاب 

شرعية، الجل ما وجدت من االختالف ُب الرواية بْب فقهاء وا١بوابات، الين كنت قد رأيت مصلحٍب ومعاذي ُب دنياي وآخرٌب ُب التفرغ عن الفتوى ُب االحكام ال
ولو تقول علينا بعض االقاويل، الخذنا : أصحابنا ُب التكاليف الفعلية، و٠بعت كالم اهلل جل جاللو يقول عن أعز موجود من ا٣بالئق عليو ٧بمد صلى اهلل عليو وآلو

فلو صنفت كتبا ُب الفقو يعمل بعدي عليها، كان ذلك نقضا لتورعي عن الفتوى، ودخوال ٙبت . حاجزين منو باليمْب، ٍب لقطعنا منو الوتْب، فما منكم من أحد عنو
 ] * [ خطر اآلية ا٤بشار إليها، النو جل جاللو إذا كان ىذا هتديده للرسول العزيز االعلم لو تقول عليو، فكيف يكون حإب إذا تقولت عليو 
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قو عليو، فيكف حال غّبه إذا تقول عليو عند حضوره بْب يديو ؟ وقال رسول اهلل صلى فإذا كان ىذا هتديده الكرم خل

إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعو من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حٌب إذا ٓب يبق عا٤با : اهلل عليو وآلو
من أفٍب بفتيا من غّب : ل صلى اهلل عليو وآلووقا 1. اٚبذ الناس رؤساء جهاال، فسئلوا فأفتوا بغّب علم فضلوا وأضلوا

أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على : وقال صلى اهلل عليو وآلو 2. بغّب علم فإ٭با إٜبو على من أفتاه: تثبت وُب لفظ
 أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتلو نيب، أو رجل يضل الناس بغّب: وقال صلى اهلل عليو وآلو 3. النار

: إن من أبغض ا٣بلق إٔب اهلل عزوجل لرجلْب: ومن كالم أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالم 4. علم، أو مصور يصور التماثيل
 رجل وكلو اهلل تعأب إٔب نفسو، فهو 

 (ىامش)
 2ج " ٕبار االنوار " ، 21 - 24" / أمإب ا٤بفيد "  - 1(. 42/  147ج " ٕبار االنوار " )" جل جاللو وأفتيت أو صنفت خطأ أو غلطا يوم حضوري بْب يديو 

/  1ج " سنن الدارمي " ، "ٓب يبق عا٤با " بدل " ٓب يبق عآب : " وفيهما" كنز الفوائد " ، نقال عن 19، ا٢بديث 114/  2، نقال عنو، وج 37، ا٢بديث 121/ 
ج " صحيح مسلم " ، 52، ا٢بديث 8، ا٤بقدمة، الباب 24/  1ج " سنن ابن ماجة " ، 99، كتاب العلم، ا٢بديث 98 - 97/  2ج " صحيح البخاري " ، 77
" ، 6/ ج " صفة الفتوى " ، 53، ا٢بديث 8، ا٤بقدمة، الباب 24/  1ج " سنن ابن ماجة "  - 2. 7" / صفة الفتوى " ، 5، كتاب العلم، الباب 2458/  4

" ثبت : " ، وُب ىذه ا٤بصادر ا٣بمسة29419، ا٢بديث 193/  14ج " عمال كنز ال" ، 143/  1ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب " ، 57/  1ج " سنن الدارمي 
 143/  1ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب " ، 8494، ا٢بديث 77/  6ج " فيض القدير " ، حرف ا٤بيم، وشرحو 166" / ج " ا١بامع الصغّب " ، "تثبت " بدل 

، ا٢بديث 158/  1ج " فيض القدير : " ، حرف ا٥بمزة، وشرحو14/  1ج " ا١بامع الصغّب  "، 57/  1ج " سنن الدارمي "  - 3". بغّب علم : " أيضا وفيها
 . ] * [ 447/  1ج " مسند أٞبد "  - 4. 28961، ا٢بديث 184/  14ج " كنز العمال " ، 183
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عن ىدي من  حائر عن قصد السبيل، مشغوف بكالم بدعة قد ٥بج بالصوم والصالة، فهو فتنة ٤بن افتًب بو، ضال 

ورجل قمش جهال، ُب  1[: رىن ٖبطيتو ] كان قبلو، مضل ٤بن اقتدى بو ُب حياتو وبعد موتو، ٞبال خطايا غّبه، 
جهال الناس، عان بأغباش الفتنة، قد ٠باه أشباه الناس عا٤با وٓب يغن فيو يوما سا٤با، بكر فاستكثر، ما قل منو خّب ٩با  

] ن غّب طائل، جلس بْب الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غّبه، كثر، حٌب إذا ارتوى من آجن واكتنز م



إن نزلت بو إحدى  2[ وإن خالف قاضيا سبقو ٓب يأمن أن ينقض حكمو من يأٌب بعده، كفعلو ٗبن كان قبلو و 
ال : فهو من لبس الشبهات ُب مثل غزل العنكبوت 3، [بو ] ا٤ببهمات ا٤بعضالت ىيأ ٥با حشوا من رأيو ٍب قطع 

إن قاس شيئا شئ ٓب ] يدري أصاب أم أخطأ، ال ٰبسب العلم ُب شئ ٩با أنكر، وال يرى أن وراء ما بلغ فيو مذىبا، 
 4[ ال يعلم، ٍب جسر فقضى، : يكذب نظره، وإن اظلم عليو أمر اكتتم بو ٤با يعلم من جهل نفسو، لكيال يقال لو

تذر ٩با ال يعلم فيسلم، وال يعض ُب العلم بضرس قاطع فهو مفتاح عشوات، ركاب شبهات، خباط جهاالت، ال يع
ا٥بشيم، تبكي منو ا٤بواريث، وتصرخ منو الدماء، يستحل بقضائو الفرج ا٢برام،  5[ الريح ] فيغنم، يذرو الروايات ذرو 

وروى زرارة  6. وٰبرم بقضائو الفرج ا٢بالل، الملئ بإصدار ما عليو ورد، وال ىو أىل ٤با منو فرط من ادعائو علم ا٢بق
أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ماال : سألتو ما حق اهلل تعأب على العباد ؟ قال: بن أعْب عن الباقر عليو السالم قال

  7. يعلمون

 (ىامش)
، كتاب 56 - 55/  1ج " ُب الكا"  - 6. وليس ُب النسخ ا٤بخطوطة" الكاُب " ما بْب ا٤بعقوفْب ُب ىذه ا٤بواضع ا٣بمسة زيادات من ا٤بصدر أعِب  - 5 - 1

مضافا إٔب النسخ ا٤بخطوطة  -و٫بن قد قابلناه بو أيضا " الكاُب " نقل ىذا ا٢بديث من ( ره)اعلم أن ا٤بؤلف . 6فضل العلم، باب البدع والرأي وا٤بقابيس، ا٢بديث 
" ، 244/  1ج " أمإب الطوسي " ، 17، ا٣بطبة 64 - 59" /  هنج البالغة" وجاء مضمونو أيضا مع اختالف كثّب ُب االلفاظ ُب . كما ُب سائر ا٤بواضع  -

، كتاب فضل العلم، باب النهي عن القول بغّب 43/  1ج " الكاُب "  - 7. 144 - 141، 123 - 122" / دستور معآب ا٢بكم " ، 394/  1ج " االحتجاج 
 ] * [ ، ومثلو عن أيب عبد اهلل 7علم، ا٢بديث 
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من أفٌب الناس بغّب علم وال ىدى، لعنتو : ٠بعت أبا جعفر الباقر عليهما السالم يقول: ذاء قالوعن أيب عبيدة ا٢ب

أهناك : قال أبو عبد اهلل عليو السالم: وعن ا٤بفضل قال 1. مالئكة الرٞبة ومالئكة العذاب، و٢بقو وزر من عمل بفتياه
الفقيو العامي،  3وعن ابن شربمة  2. لناس ٗباال تعلمأن تدين اهلل بالبالطل، وتفٍب ا: عن خصلتْب فيهما ىلك الرجال

حدثِب أيب عن جدي عن : ما ذكرت حديثا ٠بعتو من جعفر بن ٧بمد عليما السالم إال كاد أن يتصدع قليب، قال: قال
هلل وأقسم باهلل ما كذب أبوه على جده، وال جده على رسول اهلل صلى ا: رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو قال ابن شربمة

من عمل با٤بقابيس فقد ىلك وأىلك، ومن أفٌب الناس، وىو ال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: عليو وآلو قال
أدركت عشرين ومائة : قال 5وعن بعض التابعْب  4. يعلم الناسخ من ا٤بنسوخ، واحملكم من ا٤بتشابو فقد ىلك وأىلك

آلو يسأل أحدىم عن مسألة فّبدىا ىذا إٔب ىذا، وىذا إٔب ىذا من االنصار من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو و 
  6. حٌب ترجع إٔب االول

 (ىامش)
، كتاب الفضل العلم، باب النهي عن القول بغّب 42/  1ج " الكاُب "  - 1. 12، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ا٢بديث 54/  1ج " الكاُب " عليو السالم ُب 
، كتاب فضل العلم، باب النهي عن 42/  1ج " الكاُب "  - 2. 2كتاب القضاء واالحكام، باب أن ا٤بفٍب ضامن، ا٢بديث   ،449/  7، وج 3علم، ا٢بديث 

بضم  -ابن شربمة ىو عبد اهلل بن شربمة الكوُب : " 144/  1ج " مرآة العقول " قال العالمة اجمللسي قدس اهلل نفسو الزكية ُب  - 3. 1القول بغّب علم، ا٢بديث 
ج " معجم رجال ا٢بديث " انظر ترٝبتو ُب .  ى 144توُب ُب سنة : أقول". كان قاضيا اليب جعفر ا٤بنصور على سواد الكوفة   -عجمة وسكون ا٤بوحدة وضم الراء ا٤ب

" بن أيب ليلى كما ُب  ىو عبد الرٞبن - 5. 9، كتاب فضل العلم، باب النهي عن القول بغّب علم، ا٢بديث 43/  1ج " الكاُب "  - 4. 216 - 214/  14
، 53/  1ج " سنن الدارمي " ، و 62/  1ج " إحياء علوم الدين " ، و 124" / وتلبيس إبليس " ، 131/  1ج " قوت القلوب " ، 12/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو 

/  1ج " أعالم ا٤بوقعْب " ، 121" / تلبيس إبليس " ، 12/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 6. 9/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، و 68/  1ج " شرح ا٤بهذب " و 
 ] * [ ، 131/  1ج " قوت القلوب " ، 34
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لقد أدركت ُب ىذا ا٤بسجد عشرين ومائة من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو، ما أحد منهم ٰبدث : وعنو قال

لقد رأيت ثالٜبائة : وقال الرباء 1. ن أخاه كفاه الفتياحديثا إال ود أن أخاه كفاه ا٢بديث، وال يسأل عن فتيا إال ود أ
من أفٌب : وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما 2. من أىل بدر ما فيهم من أحد إال وىو ٰبب أن يكفيو صاحبو الفتيا

إن العآب بْب اهلل وبْب خلقو، فلينظر كيف يدخل  4: وعن بعض السلف 3. الناس ُب كل ما يسألونو فهو ٦بنون
فإذا جاءك الرجل يسألك، فال يكن ٮبك أن ٚبرجو ٩با ! أراك تفٍب الناس : وقال بعض االكابر لبعض ا٤بفتْب 5. مبينه

  6. وقع فيو، ولتكن ٮبتك أن تتخلص ٩با يسألك عنو

 (ىامش)
" جامع بيان العلم وفضلو " ، 13 - 12/  2ج "  الفقيو وا٤بتفقو"  - 1. 9/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، 7" / صفة الفتوى " ، 68/  1ج " شرح ا٤بهذب " 

أعالم " ، 121" / تلبيس إبليس " ، 53/  1ج " سنن الدارمي " ، 133، 131/  1ج " قوت القلوب " ، 62/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 244/  2ج 
صفة " ، 165/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 2. 9/  1ج " ستفٍب أدب ا٤بفٍب وا٤ب" ، 7" / صفة الفتوى " ، 68/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 34/  1ج " ا٤بوقعْب 
، 68/  2ج " جامع بيان العلم وفضلو " وُب . 242، 241/  2ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 198، 197/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 3. 7" / الفتوى 

أعالم " ، و 61/  1ج " سنن الدارمي " ، و 183/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، و 131/  1ج " قوت القلوب " ، و 61/  1ج " إحياء علوم الدين " ، و 243
، 7" / صفة الفتوى " ، و 9/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، و 68/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، نسب ىذا الكالم إٔب ابن مسعود، وُب 263/  4ج " ا٤بوقعْب 

/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، و 153/  3ج " حلية االولياء " ، و 53/  1ج " سنن الدارمي " ا٤بنكدر، كما ُب ىو ٧بمد بن  - 4. نسب إٔب ابن مسعود وابن عباس
 8/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، 67/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 5. 7/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، و 153/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، و 67
فليطلب لنفسو : "... ، وفيو53/  1ج " سنن الدارمي " ، 11/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 168/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 241" / رواية الكفاية ُب علم ال" 

 . ] * [ 169/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 6". ا٤بخرج 

 [285 ] 
سيكون أقوام : وعن ثوبان مرفوعا 1. دأدركت أقواما يسأل أحدىم عن الشئ وإنو لّبع: وعن عطاء بن السائب التابعي

: عسى رجل أن يقول: وعن ابن مسعود رضي اهلل عنو 2. من أمٍب يتعاطى فقهاؤىم عضل ا٤بسائل أولئك شرار أمٍب
اللهم : كان ابن ا٤بسيب ال يفٍب فتيا إال قال: وعن ٰبٓب بن سعيد قال 3. كذبت: إن اهلل أمر بكذا، فيقول اهلل لو

. ال أدري[ منها ] وعن مالك بن أنس أنو سئل عن ٜبان وأربعْب مسألة، فقال ُب اثنتْب وثالثْب  4. سلمِب وسلم مِب
من أجاب ُب مسألة، : وكان يقول 6. أنو سئل عن ٟبسْب مسألة، فلم ٯبب ُب واحدة منها: وُب رواية أخرى 5

 فينبغي قبل ا١بواب أن يعرض 

 (ىامش)
" وانظر ترٝبة عطاء بن السائب ُب . 68/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 9" / صفة الفتوى " ، 278/  4ج " أعالم ا٤بوقعْب  "، 167/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 1

" كنز العمال " ، مطابقا ٤با ُب ا٤بًب حرفا ٕبرف، 116" / أخالق العلماء " ، 155/  1ج " ٦بمع الزوائد "  - 2. 144 145/  11ج " معجم رجال ا٢بديث 
أخالق " و " ٦بمع الزوائد " والظاىر أن ما ُب " يتعاطى فقهاؤىم عضل ا٤بسائل " بدل " يغلطون فقهاؤىم بعض ا٤بسائل " ، وفيو 29115ا٢بديث ، 211/  14ج 

نيب صلى اهلل عليو وثوبان يكُب أبا عبد اهلل وكان من أصحاب ال. 31 - 34" / شرح البداية " ولالطالع على معُب ا٢بديث ا٤برفوع راجع . أصح وأؤب" العلماء 
، وراجع 177/  1ج " ٦بمع الزوائد "  - 3. 142/  2ج " االعالم " وترٝبتو ومصادر ترٝبتو وردت ُب . 413/  3ج " معجم رجال ا٢بديث " ورد ا٠بو ُب . وآلو
وٰبٓب بن سعيد ىو أبو . 278/  4ج " ا٤بوقعْب  أعالم" ، 14" / صفة الفتوى " ، 15/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب "  - 4. 226/  4ج " أعالم ا٤بوقعْب " 

وابن ا٤بسيب ىو أبو ٧بمد . 147/  8ج " االعالم " انظر ترٝبة ومصادر ترٝبتو ُب .  ى 143سعيد ٰبٓب بن سعيد بن قيس االنصاري من أىل ا٤بدينة ا٤بتوَب سنة 
" االعالم " و : 378 - 375/  2ج " وفيات االعيان " ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب انظر (.  ى 94 - 13)سعيد بن ا٤بسيب بن حزن بن أيب وىب ا٤بخزومي القرشي 



تفسّب "  24/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 8" / صفة الفتوى " ، 13/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، 68/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 5. 142/  3ج 
وفيات " وردت ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب .  ى 179مالك بن أنس بن مالك، إمام ا٤بالكية ا٤بتوَب سنة ومالك بن أنس ىو أبو عبد اهلل . 286/  1ج " القرطيب 
أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، 8" / صفة الفتوى " ، 68/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 6. 169 - 168/  8ج " معجم ا٤بؤلفْب " ، و 139 - 135/  5ج " االعيان 

 . ] * [ 13/  1ج " 
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ىي مسألة خفيفة : ال أدري، فقيل: وسئل يوما عن مسألة فقال 1. فسو على ا١بنة والنار، وكيف خالصو ٍب ٯبيبن

فالعلم   2إنا سنلقي عليك قوال ثقيال، : ليس من العلم شئ خفيف، أما ٠بعت قول اهلل تعأب: سهلة، فغضب وقال
دينة ا٤بتفق على علمو وفقهو بْب ا٤بسلمْب أنو سئل أحد فقهاء ا٤ب 4وعن القاسم بن ٧بمد بن أيب بكر  3. كلو ثقيل

ال تنظر إٔب طول ٢بيٍب وكثرة : إين جئت إليك ال أعرف غّبك، فقال القاسم: ال أحسنو، فقال السائل: عن شئ فقال
ل يا ابن أخي الزمها فواهلل ما رأيتك ُب ٦بلس أنب: فقال شيخ من قريش جالس إٔب جنبو. الناس حوٕب، واهلل ما أحسنو

وعن ا٢بسن بن ٧بمد  5. واهلل الن يقطع لساين أحب إٕب أن أتكلم ٗبا ال علم ٕب بو: فقال القاسم. منك مثل اليوم
أنو دخلت عليو يوما امرأة فسألتو عن أشياء مشكلة ُب ا٢بيض، فعجز عن ا١بواب، فقالت  6بن شرفشاه االسَبآبادي 

لو علمت كل مسألة يسأل عنها ! يا خالة : فقال. واب امرأةأنت عذبتك واصلتو إٔب وسطك وتعجز عن ج: لو ا٤برأة
  7. لوصلت عذبٍب إٔب قرن الثور

 (ىامش)
 3. 5(: 73)سورة ا٤بزمل  - 2. 13/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، 8" / صفة الفتوى " ، 68/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 277/  4ج " أعالم ا٤بوقعْب "  - 1
ىو أحد الفقهاء  - 4. 14 - 13/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، 8" / صفة الفتوى " ، 68/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 277/  4ج " أعالم ا٤بوقعْب "  -

جامع "  - 5. 64 - 59/  4ج " وفيات االعيان " وردت ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب .  ى 112، أو 148، أو 142، أو 141، أو 147السبعة با٤بدينة توُب سنة 
 71توُب ُب سنة  6. 11/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، 8 - 7" / صفة الفتوى " ، 279 - 278/  4ج " أعالم ا٤بوقعْب " ، 66/  2ج " لعلم وفضلو بيان ا

، و 448 - 447/  9ج " طبقات الشافعية " ، و 283/  3ج " معجم ا٤بؤلفْب " ، و 97 - 96/  3ج " روضات ا١بنات " وردت ترٝبتو ومصادر ترٝبتو ُب .  ى
حكي أنو كان مدرسا ٗباردين ٗبدرسة ىناك تسمى مدرسة " ، وُب أو٥با زيادة 1347، الرقم 448/  9ج " طبقات الشافعية "  - 7. 215/  2ج " االعالم " 

 ". ] * [ إْب ... الشهيد، فدخلت عليو يوما امرأة
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 . ع ُب االنواع الٍب ينقسم إليها البابوأقوا٥بم ُب ىذا كثّبة فلنقتصر على ىذا القدر، ولنشر 

 [289 ] 



اعلم أن شرط ا٤بفٍب كونو مسلما مكلفا عدال فقيها، وإ٭با ٰبصل لو الفقو إذا كان قيما ٗبعرفة االحكام الشرعية، 
وال تتم معرفة . لعقل، وغّبىا ٩با ىو ٧بقق ُب ٧بلومستنبطا ٥با من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة واالٝباع وأدلة ا

ذلك إال ٗبعرفة ما يتوقف عليو إثبات الصانع وصفاتو الٍب يتم هبا االٲبان، والنبوة واالمامة وا٤بعاد، من علم الكالم، 
ومعرفة . طقوشرائط ا٢بد والربىان من علم ا٤بن. ومعرفة ما يكتسب بو االدلة من النحو والتصريف واللغة، من العربية

وما يتعلق باالحكام الشرعية من آيات القرآن، ومعرفة ا٢بديث ا٤بتعلق هبا، وعلومو متنا وإسنادا، ولو . أصول الفقو
ومعرفة مواضع ا٣بالف والوفاق ٗبعُب أن يعرف ُب ا٤بسألة الٍب . بوجود أصل صحيح يرجع إليو عند ا٢باجة إٔب شئ منو

الٝباع، بل يعلم أنو وافق بعض ا٤بتقدمْب أو يغلب على ظنو أن ا٤بسألة ٓب يتكلم فيها يفٍب هبا أن قولو فيها ال ٱبالف ا
وأن يكون لو ملكة نفسانية وقوة قدسية يقتدر هبا على اقتناص الفروع من . االولون، بل تولدت ُب عصره أو ما قاربو

 أصو٥با، ورد كل قضية إٔب 
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ٍب ا٤بطلق ا٤بستقل، أوردناىا على طريق االٝبال، وتفصيلها موكول إٔب أصول وىذه شرائط ا٤بف. ما يناسبها من االدلة

فإذا اجتمعت ىذه االوصاف ُب شخص، وجب عليو ُب كل مسألة فقهية فرعية ٰبتاج إليها، أو يسأل عنها . الفقو
لنفسو مع سعة وقت  استفراغ الوسع ُب ٙبصيل حكمها بالدليل التفصيلي، وال ٯبوز لو تقليد غّبه ُب إفتاء غّبه، وال

. الفعل الذي تدخل فيو ا٤بسألة، ٕبيث ٲبكنو فيو استنباطها ٕبيث ال يناُب الفعل، ومع ضيقو جوز لو تقليد ٦بتهد حي
 . ومنهم من منع مطلقا. وُب ا٤بيت وجهان
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صيل مرتبتو، فإذا سئل وليس ىناك غّبه تعْب عليو ا١بواب، وإن  االفتاء فرض كفاية، وكذا ٙب 1: االؤب: وفيو مسائل
كان ٍب غّبه وحضر، فا١بواب ُب حقهما فرض كفاية، وإن ٓب ٰبضر إٔب واحد مع عدم ا٤بشقة ُب السعي إٔب اآلخر، 

صيل وإذا ٓب يكن ُب الناحية مفت وجب السعي على كل مكلف هبا ٲبكنو ٙب. ففي تعيْب ا١بواب على ا٢باضر وجهان
وال يسقط ىذا الوجوب عن البعض . شرائطها، كفاية، فإن أخلوا ٝبيعا بالسعي، اشَبكوا ٝبيعا ُب االٍب والفسق

وال يكفي ُب سقوط الوجوب ظن . باشتغال البعض، بل بوصولو إٔب ا٤برتبة، ١بواز أن ال يصل ا٤بشتغل إليها ٤بوت وغّبه
ينبغي أال يفٍب ُب حال تغّب خلقو وشغل : الثانية. لكفاية، مع احتمالوالوصول وإن قلنا باالكتفاء بو ُب القيام بفرض ا

 قلبو، وحصل ما ٲبنعو من 

 (ىامش)
 . ] * [ 79 - 75/  1ج " شرح ا٤بهذب " الحظ  - 1



 [292 ] 
كمال التأمل كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس وماللة ومرض مقلق وحر مزعج، وبرد مؤٓب ومدافعة 

و ذلك، ما ٓب يتضيق وجوبو، فإن أفٌب ُب بعض ىذه االحوال معتقدا أنو ٓب ٲبنعو ذلك من إدراك االخبثْب، و٫ب
إذا أفٌب ُب واقعة، ٍب تغّب اجتهاده، وعلم ا٤بقلد : الثالثة. الصواب، صحت فتواه على كراىة، ٤با فيو من ا٤بخاطراة

لقول االول ٓب ٯبز العمل بو، وإن كان قد عمل بو برجوعو، من مستفت أو غّبه عمل بقولو الثاين، فإن ٓب يكن عمل با
ولو ٓب يعلم ا٤بستفٍب برجوع ا٤بفٍب، فكأنو ٓب يرجع ُب حقو، ويلزم ا٤بفٍب إعالمو برجوعو . قبل علمو بالرجوع ٓب ينقض

 ودليلها إذا أفٌب ُب حادثة ٍب حدث مثلها، فإن ذكر الفتوى االؤب: الرابعة. قبل العمل وبعده، لّبجع عنو ُب عمل آخر
وإن ذكرىا وٓب يذكر دليلها، وال طرأ ما يوجب رجوعو، ففي جواز إفتائو باالؤب، أو وجوب . أفٌب بذلك ثانيا بالنظر
ومثلو ٘بديد الطلب ُب التيمم، واالجتهاد ُب القبلة، والقاضي إذا حكم باالجتهاد ٍب وقعت  1. إعادة االجتهاد قوالن

ٍب ٗبا يتعلق بألفاظ االٲبان واالقارير والوصايا، و٫بوىا إال من كان من أىل بلد الالفظ، ال ٯبوز أن يف: ا٣بامسة. ا٤بسألة
  2. فتنبو لو فإنو مهم. أو خبّبا ٗبرادىم ُب العادة

 (ىامش)
 . ] * [ 36" / صفة الفتوى " ، 291 - 289/  4ج " أعالم ا٤بوقعْب " راجع  - 2. 78/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 1
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يلزم ا٤بفٍب أن يبْب ا١بواب بيانا يزيل االشكال، ٍب لو االقتصار على ا١بواب شفاىا، فإن ٓب : االؤب 1: وفيو مسائل
ولو ا١بواب كتابة، وإن كانت على  3. كفاه ترٝبة عدلْب، وقيل يكفي الواحد، النو خرب  2يعرف لسان ا٤بستفٍب 

كثّب ا٥برب من الفتوى ُب الرقاع ٤با يتطرق إليها من االحتماالت، فإن لكل حرف من   4خطر، وكان بعض السلف 
 لفظ 

 (ىامش)
، 346يعِب ٓب يعرف ا٤بفٍب لسان ا٤بستفٍب، ويأٌب أيضا ُب أحكام ا٤بستفٍب وآدابو، ا٤بسألة السابعة، الصفحة  - 2. 87 - 79/  1ج " شرح ا٤بهذب " الحظ  1

لسان : " وعلى ىذا فالصحيح ىنا" ف لغة ا٤بفٍب افتقر إٔب ا٤بَبجم العدل، وىل يكفي الواحد أم يشَبط عدالن ؟ وجهان، أجودٮبا الثاين وٓب ٓب يعر : " قول ا٤بؤلف
" بدل "  لسان ا٤بفٍب": " ع " ولكن ُب ا٤بطبوعات إال  72/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، و 79/  1ج " شرح ا٤بهذب " كما ُب ا٤بخطوطات و " ا٤بستفٍب 

ىو القاضي أبو  - 4. 72/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " وابن الصالح ُب  79/  1ج " شرح ا٤بهذب " قالو النووي ُب  - 3. وىو غلط قطعا" لسان ا٤بستفٍب 
 . ] * [ 72/  1ج " وأدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، 79/  1ج " شرح ا٤بهذب " حامد ا٤برورودي، كما ُب 
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مزية ُب ا١بواب، وكثّبا ما شاىدنا سائال برقعة يكون لفظو ٨بالفا ٤با ُب رقعتو، فنرجع إٔب لفظو بعد أن نكون   السائل
أن تكون عبارتو واضحة صحيحة، يفهمها العامة، وال يزدريها ا٣باصة، وليحَبز : الثانية. كتبنا لو ا١بواب و٬برق الرقعة

إذا كان ُب ا٤بسألة : الثالثة. ضعيف، وذكر غريب لغة، و٫بو ذلك من القالقة واالستهجان فيها، وإعراب غريب أو
تفصيل، ال يطلق ا١بواب، فإنو خطأ، ٍب لو أن يستفصل السائل إن حضر، ويعيد السؤال ُب رقعة أخرى إن كان 

ل، ٍب ولو أن يقتصر على جواب أحد االقسام إذا علم أنو الواقع للسائ. وىذا أؤب وأسلم. السؤال ُب رقعة ٍب ٯبيب
ولو أن يفصل االقسام ُب جوابو، ويذكر حكم كل . ، و٫بو ذلك"ىذا إن كان االمر كذا، أو وا٢بال ما ذكر : " يقول

ىذا يعلم الناس الفجور بسبب إطالعهم على حكم ما يضر من االقسام : وقال 1قسم، لكن ىذا كرىو بعضهم، 
ب ا١بواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الَبتيب مع التنبيو على إذا كان ُب الرقعة مسائل، فاالحسن ترتي: الرابعة. وينفع

... يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوىهم: متعلق ا١بواب فال بأس، ويكون من قبيل قولو تعأب
: لسادسةا 3. ليس من االدب كون السؤال ٖبط ا٤بفٍب، فأما بإمالئو وهتذيبو فواسع: قال بعضهم: ا٣بامسة 2. اآليتْب

ليس لو أن يكتب السؤال على ما علمو من صورة الواقعة إذا ٓب يكن ُب الرقعة تعرض لو، بل على ما ُب الرقعة، فإن 
 إن كان االمر : أراد خالفو، قال

 (ىامش)
/  4ج " أعالم ا٤بوقعْب " ، وانظر 72/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، و 79/  1ج " شرح ا٤بهذب " ىو أبو ا٢بسن القابسي من أئمة ا٤بالكية، كما ُب  - 1

. 72/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، و 79/  1ج " شرح ا٤بهذب " قالو أبو القاسم الصمّبي كما ُب  - 3. 147 - 146(: 3)سورة آل عمران  - 2. 322
 . ] * [ 79 - 78/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، ولتوضيح ا٤بقام انظر 63" / صفة الفتوى " وانظر 

 [295 ] 
ىو الطهور ماؤه ا٢بل : أن يزيد على ما ُب الرقعة تعلق هبا ٩با ٰبتاج إليو السائل، ا٢بديث 1واستحبوا . كذا فجوابو كذا

. إذا كان ا٤بستفٍب بعيد الفهم، فلّبفق بو ويصرب على تفهم سؤالو وتفهيم جوابو، فإن ثوابو جزيل: السابعة 2. ميتتو
الرقعة كلمة كلمة تأمال شافيا، وليكن اعتناؤه بآخر الكالم أشد، فإن السؤال ُب آخرىا، وقد يتقيد ليتأمل : الثامنة

إذا : التاسعة. وينبغي أن يكون توقفو ُب ا٤بسألة السهلة كالصعبة ليعتاده 4: قال بعض العلماء 3. ا١بميع بو ويغفل عنو
وإ رأى . وكذا إن وجد ٢بنا أو خطأ ٰبيل ا٤بعُب، أصلحو .وجد فيها كلمة مشتبهة سأل ا٤بستفٍب عنها ونقطها وشكلها

 بياضا ُب أثناء سطر أو 

 (ىامش)
، كتاب 137 - 136/  1ج " سنن ابن ماجة "  186/  1ج " سنن الدارمي "  - 2. 245/  4ج " أعالم ا٤بوقعْب " ، 84/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 1

 7، ج 231/  3ج " تفسّب كشف االسرار " ، 143 - 141/  1ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب " ، 388 - 386االحاديث . 38، الباب (1)الطهارة وسننها 
 34/  1ج " سنن الدار قطِب " ، 83، كتاب الطهارة، ا٢بديث 21/  1ج " سنن أيب داود " ، 365/  5ج  373/  3، ج 361/  2ج " مسند أٞبد " ، 46/ 
على استحباب زيادة ا٤بفٍب على ما ُب الرقعة ٩با ٰبتاج إليو السائل ىو أن النيب صلى اهلل عليو وآلو سئل عن التوضؤ  واعلم أن وجو االستدالل هبذا ا٢بديث. 37 -

من ىذا  لعلمو بأنو ٧بتاج إليو، فاستنبط الفقهاء" ا٢بل ميتتو " فزاد ُب جواب السائل ٝبلة " ىو الطهور ماؤه، ا٢بل ميتتو " ٗباء البحر، فأجاب صلى اهلل عليو وآلو 
قدس سره ُب بيان وجو " ا١بواىر " أي ٠بكو، قال صاحب " ميتة البحر " و . االمر أنو يستحب ُب ا١بواب أن يزيد على سؤال السائل مالو تعلق هبا ٩با ٰبتاج إليو

ىو التذكية ا٤بخصوصة، ولعلو ىذا ا٤بعُب أطلق عليو أنو  ال ا٤بعُب الذي... إن تذكية السمك إثبات اليد عليو على أن ال ٲبوت ُب ا٤باء: "... إطالق ا٤بيتة على السمك
إذ ليست تذكيتو كتذكية ا٢بيوان ا٤بشتملة على فري االوداج . الطهور ماؤه، ا٢بل ميتة: ذكي، بل أطلق عليو ُب بعض النصوص اسم ا٤بيتة، كقولو عليو السالم ُب البحر

فأول ما ٯبب على ا٤بفٍب أن يتأمل رقعة : " 183/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " طيب البغدادي ُب قال ا٣ب - 3.( 156/  36ج " جواىر الكالم . " )" و٫بوىا
وتكون عنايتو باستقصاء آخر الكالم أًب منها ُب أولو، فإن السؤال يكون بيانو عند آخر الكالم، وقد يتقيد ٝبيع السؤال ويَبتب كل ... االستفتاء تأمال شافيا



شرح ا٤بهذب " وُب . 186/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ىو ا٣بطيب البغدادي ُب  - 4. 73/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " وانظر ". لرقعة االستفتاء بكلمة ُب آخر ا
 ".( ] * [ حول " ، 186/  11ج " لسان العرب . )" ٰبيل ا٤بعُب، أي يفسده - 5. ، نقلو عن أيب القاسم الصيمري عن بعض العلماء84/  1ج " 
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آخره خط عليو أو شغلو، النو رٗبا قصد ا٤بفٍب بااليذاء، فكتب ُب البياض بعد فتواه ما يفسدىا، كما نقل أن ذلك 

يستحب أن يقرأىا على حاضريو ٩بن ىو أىل لذلك ويستشّبىم ويباحثهم برفق : العاشرة 1. وقع لبعض االعيان
رجاء ظهور ما قد ٱبفى عليو، فإن لكل خاطر نصيبا من و  2وإنصاف، وإن كانوا دونو وتالمذتو، لالقتداء بالسلف، 

: ا٢بادية عشرة. فيض اهلل تعأب، إال أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه، أو يؤثر السائل كتمانو، أو ُب إشاعتو مفسدة
. ويتوسط ُب سطوره بْب توسعتها وتضييقها 3ليكتب ا١بواب ٖبط واضح وسط، ال دقيق خاف، وال غليظ جاف، 

إذا كتب ا١بواب : الثانية عشرة 4. بعضهم أن ال ٚبتلف أقالمو وخطو، خوفا من التزوير ولئال يشتبو خطوواستحب 
أعاد نظره فيو وتأملو، خوفا من اختالل وقع فيو أو إخالل ببعض ا٤بسؤول عنو، وٱبتار أن يكون ذلك قبل كتابة ا٠بو 

ة قدٲبا وحديثا أن يكتب ُب الناحية اليسرى من الرقعة، وال فالعاد 5إذا كان ىو ا٤ببتدئ، : الثالثة عشرة. وختم ا١بواب
يستحب عند إرادة االفتاء أن يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم، : الرابعة عشرة. يكتب فوق البسملة أو ٫بوه ٕبال

 6اآلية . ..رب اشرح ٕب صدري: ويسمي اهلل تعأب وٰبمده، ويصلي على النيب وآلو صلى اهلل عليو وآلو، ويدعو ويقول
 [. اآليات : كذا، ظ] 

 (ىامش)
وبلغِب أن القاضي أبا حامد ا٤بروروذي بلي ٗبثل ذلك عن قصد بعض الناس، فإنو  : " هبذا الصدد 183/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " قال ا٣بطيب البغدادي ُب  - 1

". بلي بو القاضي أبو حامد ا٤بروروذي : "... 74/  1ج " ٤بفٍب وا٤بستفٍب أدب ا" ، وابن الصالح ُب 84/  1ج " شرح ا٤بهذب " وقال النووي ُب " إْب ... كتب
" لسان العرب . )" أي غلظ" جفا " أي غليظ، من  -كقاض   -جاف  - 3. 59 - 58" / صفة الفتوى " ، 186 - 184/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " راجع  - 2

يعِب ا٤ببتدئ ُب ا١بواب، بأن ال يكون ُب  - 5. 74/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، 84/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 4"(. جفا " ، 149 - 148/  14ج 
 . ] * [ 28 - 25(: 24)سورة طو  - 6. 74/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " الرقعة فتوى مفت آخر غّبه، كما يظهر من 
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ففهمناىا  2سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، : " يقول 1وكان بعضهم 

اللهم صل على ٧بمد وآلو، وصحبو وسائر النبيْب والصا٢بْب، اللهم وفقِب واىدين وسددين واٝبع  3اآلية ... سليمان
" أو " ا٢بمد هلل : " أن يكتب ُب أول فتواه: ا٣بامسة عشرة. 4" ٕب بْب الصواب والثواب، وأعذين من ا٣بطأ وا٢برمان 

وأحسنو االبتداء بالتحميد، . أو ٫بو ذلك" ا١بواب وباهلل التوفيق " أو " حسيب اهلل " أو " حسبنا اهلل " أو " اهلل ا٤بوفق 
قالو : " ، ويكتب بعده"وباهلل التوفيق " أو " واهلل أعلم : " وينبغي أن يقولو بلسانو ويكتبو، ٍب ٱبتمو بقولو 5. للحديث

قال : السادسة عشرة. فينتسب إٔب ما يعرف بو من قبيلة أو بلد أو صفة، و٫بوىا" ين أو كتبو فالن بن فالن الفال
وينبغي أن يكتب ا٤بفٍب با٤بداد دون ا٢برب، خوفا من ا٢بك، ٖبالف كتب العلم فاالؤب فيها ا٢برب، الهنا تراد : بعضهم

ٕبيث يفهمو العامة فهما جليا، حٌب كان ينبغي أن ٱبتصر جوابو غالبا، ويكون : السابعة عشرة 6. للبقاء وا٢برب أبقى
الثامنة . و٫بوىا" نعم : " أو" ال : " وٙبت أم ال ؟" ال ٯبوز : " ، و"ٯبوز : " 8[ ٙبت أٯبوز ] يكتب  7بعضهم 



الصالة لعب، : أنا أصدق من ٧بمد بن عبد اهلل، صلى اهلل عليو وآلو أو: إذا سئل عمن قال 9: قال بعضهم: عشرة
 بغي إراقة دمو، و٫بوٮبا ٩با ين

 (ىامش)
ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب "  - 4. 79(: 21)سورة االنبياء  - 3. 32(: 2)سورة البقرة  - 2. 76/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ىو ابن الصالح كما ُب  - 1
شرح "  - 6. 2، التعليقة 274ادره ُب تعاليق الصفحة تقدم ا٢بديث ومص - 5. 64 - 59" / صفة الفتوى " ، 326/  4ج " أعالم ا٤بوقعْب " وراجع . 76/  1

/  2ج " صبح االعشي " ولالطالع على كيفية صنعة ا٤بداد وا٢برب وأنواعهما راجع . 149 - 147" / أدب االمالء واالستمالء " وانظر . 81/  1ج " ا٤بهذب 
زيادة يقتضيها ا٤بعُب وليست ُب  - 8. 77/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب  "و  82/  1ج " شرح ا٤بهذب " ىو القاضي أبو حامد كما ُب  - 7. 477 - 475

ىو  - 9. 77 - 76/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " وانظر ". منية ا٤بريد " ، نقال عن 367/  3ج " االنوار النعمانية " ا٤بخطوطات وا٤بطبوعات، بل ىي ُب 
 . ] * [ 82/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، وأبو القاسم الصيمري، كما ُب 194/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ا٣بطيب البغدادي ُب 
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وإذا سئل عمن . إن ثبت ذا بإقراره أو بينة كان ا٢بكم كذا: ىذا حالل الدم أو عليو القتل، بل يقول: فال يبادر بقولو

وإن سئل عمن . ب كذا وكذاأردت كذا، فا١بوا: يسأل ىذا القائل، فإن قال: تكلم بشئ ٰبتمل الكفر وعدمو، قال
وإن سئل عمن فعل ما يقتضي تعزيرا ذكر ما يعزر بو، . قتل أو قلع عينا أو غّبٮبا، احتاط وذكر شروط القصاص

إذا سئل عن مّباث، فليست العادة أن يشَبط ُب  2: التاسعة عشرة 1. يضرب كذا وكذا، وال يزاد على كذا: فيقول
موانع ا٤بّباث، بل ا٤بطلق ٧بمول على ذلك، ٖبالف ما إذا أطلق االخوة واالخوات  االرث عدم الرق والكفر وغّبٮبا من

وإن كان ُب ا٤بذكورين ُب رقعة االستفتاء من . من أبوين، أو أب، أو أم: واالعمام وبنيهم، فال بد أن يقول ُب ا١بواب
أو . سقط فالن ُب ىذه ا٢بالةو : وإن كان يسقط ٕبال دون حال، قال. وسقط فالن: ال يرث، أفصح بسقوطو، فيقول

للذكر مثل : ٫بو ذلك، لئال يتوىم أنو ال يرث ٕبال، وإذا سئل عن إخوة وأخوات وبنْب وبنات، فال ينبغي أن يقول
يقتسمون الَبكة على كذاوكذا سهما، لكل ذكر : " فإن ذلك قد يشكل على العامي، بل يقول 3حظ االنثيْب، 

 4. أتى بلفظ القرآن، فال بأس أيضا لقلة خفاء معناه، وإن كان االول أوضح ولو. مثال" سهمان ولكل أنثى سهم 
 . إٔب آخره... تقسم الَبكة بعد إخراج ما ٯبب تقدٲبو من وصية أو دين إن كانا: وينبغي أن يقول أوال

 (ىامش)
 - 4. 11(: 4)سورة النساء  - 3. 248/  4ج " أعالم ا٤بوقعْب " راجع  2. 177/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، و 194/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " انظر  1

للذكر مثل حظ االنثيْب، فإن ذلك قد يشكل على : وإذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنْب وبنات، فال ينبغي أن يقول: " 84/  1ج " شرح ا٤بهذب " قال النووي ُب 
وانظر " تعتمد العدول عنو حزازة ُب النفس لكونو لفظ القرآن العزيز، وأنو فلما ٱبفى معناه على أحد  و٫بن ٪بد ُب: قال الشيخ... يفتسمون الَبكة: العامي، بل يقول

 . ] * [ 78/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " 

 [299 ] 
ينبغي أن يلصق ا١بواب بآخر االستفتاء وال يدع فرجة، لئال يزيد السائل شيئا يفسدىا، وإذا كان موضع : العشرون

وإذا ضاق موضع ا١بواب، فال يكتبو ُب ورقة أخرى، بل ُب ظهرىا أو . لصقا كتب على وضع االلصاقا١بواب م
حاشيتها، وإذا كتبو ُب ظهرىا كتبو ُب أعالىا، إال أن يبتدئ من أسفلها متصال باالستفتاء فيضيق ا٤بوضع فيتمم ُب 

اب خالف غرض ا٤بستفٍب، وأنو ال يرضى إذا ظهر للمفٍب أن ا١بو : ا٢بادية والعشرون. أسفل ظهرىا ليصل جوابو



بكتابتو ُب ورقتو، فليقتصر على مشافهتو با١بواب، وليحذر أن ٲبيل ُب فتواه أن خصمو ٕبيل شرعية، فإنو من أقبح 
وليس لو أن يبدأ ُب مسائل . أن يكتب ُب جوابو ما ىو لو ويَبك ما ىو عليو: ومن وجوه ا٤بيل. العيوب وأشنع ا٣بالل

ينات بوجوه ا٤بخالص منها، وال أ يعلم أحدٮبا ٗبا يدفع بو حجة صاحبو، كيال يتوصل بذلك إٔب إبطال الدعوى والب
ويبنغي للمفٍب إذا رأى للسائل طريقا ينفعو، وال يضر غّبه ضررا بغّب حق، أن يرشده إليو، كمن حلف ال ينفق . حق

وكما حكي أن  1. رضا أو بيعا، ٍب أبرأىا منوأعطها من صداقها أو ق: على زوجتو شهرا حيث ينعقد اليمْب، فيقول
الثانية  2. سافر هبا: فقال. حلفت أن أطأ أمرأٌب ُب هنار رمضان، وال أكفر وال أعصي: رجال قال لبعض العلماء

 وىو ٩با ال يعتقد ظاىره، ولو فيو تأويل جاز -إذا رأى ا٤بفٍب ا٤بصلحة أن يفٍب العامي ٗبا فيو تغليظ وتشديد : والعشرون
ذلك، زجرا وهتديدا ُب مواضع ا٢باجة، حيث ال يَبتب عليو مفسدة، كما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنو أنو سألو 

أما االول فرأيت ُب عينو إرادة القتل : ٍب قال. لو توبة: وسألو آخر فقال. ال توبة لو: رجل عن توبة القاتل، فقال
 فمنعتو، وأما الثاين، فجاء مسكينا قد قتل 

 (ىامش)
، وأراد من 196/  2ج " تفسّب الرازي " ، 83/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 2. 83/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 196 - 194/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " راجع  - 1
 . ] * [ 194/  2ج " و الفقو وا٤بتفق" ونقل ا٣بطيب نظّب ىذه ا٢بكاية ُب ". شرح ا٤بهذب " ، و "تفسّب الرازي " أبا حنيفة، كما ُب " بعض العلماء " 
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ال توبة لو، أي ُب حالة إصراره على الذنب، أو وىو يريد القتل : لكن ٯبب عليو التورية ُب ذلك، فيقول 1. فلم أقنطو
ٯبب على ا٤بفٍب عند اجتماع رقاع ٕبضرتو أن يقدم االسبق فاالسبق، كما يفعلو القاضي : الثالثة والعشرون. و٫بو ذلك

وتقدم امرأة ومسافر شد رحلة،  2: قيل. وىذا فيما ٯبب فيو االفتاء، فإن تساووا أو جهل السابق أقرعُب ا٣بصوم، 
ويتضرر بتخلفو عن الرفقة و٫بوٮبا، إال إذا كثروا ٕبيث يتضرر غّبىم تضررا ظاىرا، فيعود إٔب التقدًن بالسبق أو القرعة، 

إذا رأى ا٤بفٍب رقعة االستفتاء، وفيها خط غّبه ٩بن ىو أىل  3: نالرابعة والعشرو . ٍب ال يقدم أحدا إال ُب فتيا واحدة
ا١بواب صحيح، أو ىذا جواب صحيح، أو جوايب كذلك، : للفتوى وإن كان دونو، ووافق ما عنده، كتب ٙبت خطو

أىال  وأما إذا رأى فيها خط من ليس. ولو أن يذكر ا٢بكم بعبارة أخصر وأرشق. أو مثل ىذا، أو هبذا أقول، و٫بو ذلك
للفتوى، فال يفٍب معو، الن ُب ذلك تقريرا منو ٤بنكر، بل لو أن يضرب عليو، وإن ٓب يأذن لو صاحب الرقعة، لكن ال 

وإن . ولو هني السائل وزجره وتعريفو فبح ما فعلو وأنو كان ٯبب عليو البحث عن أىل الفتوى. ٰببسها عنده إال بإذنو
واالؤب ُب ىذا ا٤بوضع . ٓب يعرفو فلو االمتناع من الفتوى معو، خوفا ٩با قلناه رأى فيها اسم من ال يعرفو سأل عنو، فإن

ولو خاف فتنة من الضرب على فتيا عادم االىلية، وٓب يكن . أن يشار إٔب صاحبها بإبدا٥با، فإن أىب ذلك أجابو شفاىا
وحرم عليو االمتناع من االفتاء تاركا وأما إذا كانت خطأ، وجب التنبيو عليو . خطأ، عدل إٔب االمتناع من الفتيا معو

 للتنبيو على خطئها، بل ٯبب عليو الضرب عليها عند 

 (ىامش)
الفقيو " راجع  - 3. 83/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " القائل ابن الصالح ُب  - 2. 83/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 192/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 1

 . ] * [ 79/  1ج " دب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب أ" ، و 191/  2ج " وا٤بتفقو 
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. وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامو، كتب صواب جوابو عند ذلك ا٣بطأ. تيسره أو االبدال ويقطع الرقعة بإذن صاحبها

وأما إذا وجد فتيا االىل، وىي على خالف ما يراه ىو، غّب أنو ال . وٰبسن أن تعاد للمفٍب ا٤بذكور بإذن صاحبها
إذا ٓب : ا٣بامسة والعشرون. ع ٖبطئها، فليقتصر على كتب جواب نفسو، وال يتعرض لفتيا غّبه بتخطئة وال اعَباضيقط

. ٓب أفهم ما فيها: يزاد ُب الشرح لنجيب عنو، أو: يكتب 1: يفهم ا٤بفٍب السؤال أصال، وٓب ٰبضر صاحب الواقعة، قيل
وإذا فهم من السؤال صورة، وىو ٰبتمل غّبىا، : ٕبال الرقعة فلتكن الكتابة ُب ٧بل ال يضر. وعلى تقدير أن يكتب

وإال : فعل كذا، وما أشبو ذلك، فاالمر كذا وكذا، أو يزيد: إن كان قال كذا، أو: فيقول. فلينص عليها ُب أول جوابو
ديث، ومنعو ليس ٗبنكر أن يذكر ا٤بفٍب ُب فتواه حجة ٨بتصرة، قريبة من آية أو ح: والعشرون: السادسة. فكذا وكذا
إن أفٌب عاميا ٓب يذكر ا٢بجة، وإن أفٌب فقيها : فقال 3ليفرق بْب الفتيا والتصنيف، وفصل بعضهم،  2بعضهم، 

ال أعلم : ىذا إٝباع ا٤بسلمْب، أو: بل قد ٰبتاج ا٤بفٍب ُب بعض الوقائع إٔب أن يشدد ويبالغ، فيقول. وىو حسن. ذكرىا
: لف الواجب وعدل عن الصواب، أو االٝباع، أو فقد أٍب أو فسق، أومن خالف ىذا فقد خا: ُب ىذا خالفا، أو

وعلى وٕب االمر أن يأخذ هبذا، أو ال يهمل االمر، وما أشبو ىذه االلفاظ، على حسب ما تقتضيو ا٤بصلحة، وتوجبو 
 . ا٢بال

 (ىامش)
شرح " كما ُب " ا٢باوي " ىو صاحب  - 2. 87/  1ج " رح ا٤بهذب ش" ، و 81/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " القائل أبو القاسم الصيمري كما ُب  - 1

 1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، و 86/  1ج " شرح ا٤بهذب " ىو الصيمري كما ُب  - 3. 77 - 76/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، و 87/  1ج " ا٤بهذب 
 /82 ] * [ . 
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كل من ٓب يبلغ درجة ا٤بفٍب ا١بامع للعلوم ا٤بتقدمة، فهو فيما يسأل عنو من : ُب صفتو: االؤب 1: وفيو مسائل
االحكام مستفت، ويعرب عنو بالعامي أيضا وإن كان من أفاضل عصره، بل رٗبا كان أعلم من ا٤بفٍب ُب علوم أخر ال 

تقابل ا٣باصية بأي معُب اعتربت، فهاىنا يراد با٣باص اجملتهدون،  يتوقف عليها االفتاء، فإن العامية االصطالحية
مقلد، وا٤براد بالتقليد قبول قول من ٯبوز عليو ا٣بطأ، بغّب حجة على عْب ما قبل : ويقال لو أيضا. وبالعام من دوهنم

على من ذكر،  وٯبب. قولو فيو، تفعيل من القالدة، كأنو ٯبعل ما يعتقده من االحكام قالدة ُب عنق من قلده
 االستفتاء إذا نزلت بو حادثة ٯبب عليو علم حكمها، 

 (ىامش)
 . ] * [ 92 - 85/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، و 95 - 89/  1ج " شرح ا٤بهذب " ال حظ  - 1
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ن السلف ُب خالئق م 1وقد رحل . فإن ٓب ٯبد ببلده من يستفتيو وجب عليو الرحيل إٔب من يفتيو، وإن بعدت داره

ا٤بسألة الواحدة الليإب وااليام، وُب بعضها من العراق إٔب ا٢بجاز، وقد تقدم رحلة رجل من ا٢بجاز إٔب الشام ُب 
يلزم ا٤بقلد أن ال يستفٍب إال من عرف، أو غلب على ظنو علمو ٗبا يصّب بو أىال لالفتاء : الثانية 2. حديث أيب الدرداء

إما با٤بمارسة ا٤بطلعة لو على حالو، أو بشهادة . بحث عما ٰبصل بو أحد االمرينوعدالتو فإن جهل علمو لزمو ال
عدلْب بو، أو بشياع حالو بكونو متصفا بذلك، أو بإذعان ٝباعة من العلماء العا٤بْب بالطريق وإن ٓب يكونوا عدوال، 

إذا : الثالثة. لشياع أو شهادة عدلْبٕبيث يثمر قو٥بم الظن، وإن جهلت عدالتو، رجع فيها إٔب العشرة ا٤بفيدة ٥با أو ا
اجتمع اثنان فأكثر ٩بن ٯبوز استفتاؤىم، فإن اتفقوا ُب الفتوى أخذ هبا، وإن اختلفوا وجب عليو الرجوع إٔب االعلم 
االتقى، فإن اختلفوا ُب الوصفْب رجع إٔب أعلم الورعْب وأورع العا٤بْب، فإن تعارض االعلم واالورع، قلد االعلم، فإن 

ورٗبا قيل بالتخيّب مطلقا، الشَباك ا١بميع ُب االىلية، وىو . ا٢بال أو تساووا ُب الوصف ٚبّب، وإن بعد الفرضجهل 
 . عندنا ىو االول 4وال نعلم بو قائال منا، بل ا٤بنصوص  3قول أكثر العامة، 

 (ىامش)
 - 3. 147تقدم ُب ا٤بقدمة، ص  - 2. 89/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 177/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 72 - 53" / الرحلة ُب طلب ا٢بديث " راجع  - 1

" صفة الفتوى " و  94/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، و 392 - 394/  2ج " ا٤بستصفى من علم االصول " ، و 87 - 86/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " راجع 
" ، و 841/  2ج " الذريعة إٔب أصول الشريعة " فانظر ذلك، حول ا٤بسألة ُب  -آية ال أنو ورد بذلك حديث أو  -إن أراد نص علماءنا على ذلك  - 4. 56/ 

، كتاب فضل العلم، باب اختالف 68 - 67/  1ج " الكاُب " وإن أراد من النص ا٢بديث فال ٧بالة ىو مقبولة عمر بن حنظلة ا٤بروية ُب  241" / معارج االصول 
اتفقوا على أن العامي ال ٯبوز لو أن يستفٍب إال ": احملصول " قال ُب : مسألة: " ، حيث قال46" / ٛبهيد القواعد " ُب كما يستفاد من كالمو   14ا٢بديث، ا٢بديث 

ٝباعة فاختلفت  من غلب على ظنو أنو من أىل االجتهاد والورع، وذلك بأن يراه منتصبا للفتوى ٗبشهد من ا٣بلق، ويرى إٝباع ا٤بسلمْب على سؤالو، فإن سأل
 ] * [. ىم، فقال فتاوا
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أصحها عندىم جوازه مطلقا، الن  1: ُب جواز تقليد اجملتهد ا٤بيت مع وجود ا٢بي أو المعو، للجمهور أقوال: الرابعة

ا٤بذاىب ال ٛبوت ٗبوت أصحاهبا، وىلهذا يعتد هبا بعدىم ُب االٝباع وا٣بالف، والن موت الشاىد قبل ا٢بكم الٲبنع 
ال ٯبوز مطلقا، لفوات أىليتو با٤بوت، و٥بذا ينعقد االٝباع بعده وال ينعقد ُب : والثاين. فسقوا٢بكم بشهادتو ٖبالف 

وىذا ىو ا٤بشهور بْب أصحابنا، خصوصا ا٤بتأخرين منهم، بل ال نعلم قائال ٖبالفو صرٰبا ٩بن . عى خالفو -حياتو 
. ٝباع إ٭با ىو بدخول ا٤بعصوم، كما ال ٱبفىلكن ىذا الدليل ال يتم على أصولنا، من أن العربة ُب اال. يعتد بقولو

لو تعدد ا٤بفٍب وتساووا : ا٣بامسة 2. ا٤بنع منو مع وجود ا٢بي ال مع عدمو، وٙبقيق ا٤بقام ُب غّب ىذه الرسالة: والثالث
لرجوع ُب العلم والدين، أو قلنا بتخيّبه مطلقا، قلد من شاء فيما نزل بو، ٍب إذا حضرت واقعة أخرى، فهل ٯبب عليو ا

إذا استفٌب فأجيب، ٍب : السادسة. فيها إٔب االول ؟ وجهان، وعدمو أوجو، وكذا القول ُب تلك الواقعة ُب وقت آخر
نعم، ال حتمال تغّب رأي ا٤بفٍب، : أحدٮبا: حدثت تلك الواقعة مرة أخرى، فهل يلزمو ٘بديد السؤال ؟ فيو وجهان

 استمرار ا٤بفٍب عليو وىذا يأٌب ُب تقليد  ال، وىو االقوى، لثبوت ا٢بكم، واالصل: والثاين

 (ىامش)



راجع  - 1.. ". وىذا ىو ا٢بق عندنا وىو مروي ُب مقبول عمر بن حنظلة ا٤بشهور. ٯبب عليو ذلك: ال ٯبب عليو البحث عن أورعهم وأعلمهم، وقال آخرون: قوم
ج " شرح ا٤بهذب " ، 334 - 329/  4، ج 275 - 274/  4ج " عالم ا٤بوقعْب أ" ، و 87/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، و 71 - 74" / صفة الفتوى " 
قد : " ألف ا٤بصنف رٞبو اهلل رسالة خاصة ُب عدم جواز تقليد االموات من اجملتهدين، برسم الفاضل الصاّب السيد حسْب بن أيب ا٢بسن، وُب آخرىا - 2. 94/  1

لعاملي الشهّب بابن ا٢بجة، وكان زمان تأليفها ورقمها من أو٥با إٔب آخرىا ُب جزء يسّب من يوم قصّب وىو ا٣بامس زين الدين بن علي ا.. فرغ من تسويد ىذه الرسالة
فهرس مكتبة ا٤بشكاة ا٤بهداة إٔب " = " فهرست كتاٖبانو إىدائي مشكاة بو كتاٖبانوء دانشگاه هتران " )" عشر من شهر شوال من شهور سنة تسع وأربعْب وتسعمائة 

 . ] * [ وىذه الرسالة ٨بطوطة إٔب اليوم وٓب تطبع بعد(. 1957 - 1956/  5ج " بة ا٤بركزية ١بامعة طهران ا٤بكت
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لو أن يستفٍب بنفسو، وأن يبعث ثقة يعتمد خربه أو رقعة، ولو االعتماد على خط ا٤بفٍب : السابعة. ا٢بي، أما ا٤بيت فال

ولو ٓب يعرف لغة ا٤بفٍب افتقر إٔب . ٓب يشك ُب كون ذلك ا١بواب ٖبطوإذا أخربه عدل أنو خطو، أو كان يعرف خطو و 
ينبغي للمستفٍب أن يتأدب مع : الثامنة. أجودٮبا الثاين: ا٤بَبجم العدل، وىل يكفي الواحد أم يشَبط عدالن ؟ وجهان

: ُب كذا، وال إذا أجابوما ٙبفظو : وال يقل لو. ا٤بفٍب ويبجلو ُب خطابو وجوابو و٫بو ذلك، وال يومئ بيده إٔب وجهو
ان كان جوابك موافقا ٤با  : ٖبالفو، وال: غّبك هبذا، أو: أفتاين فالن، أو: وقع ٕب، أو ٫بو ذلك، وال: ىكذا فهمت، أو

وال يطالبو بدليل، وال . وال مشغول ٗبا ٲبنعو من ٛبام الفكر 1وال يسألو وىو قائم وال مستوفز، . كتب فاكتب وإال فال
ا ؟ فإن أحب أن تسكن نفسو بسماع ا٢بجة، طلبها ُب ٦بلس آخر، أو ُب ذلك اجمللس بعد قبول ٓب قلت كذ: يقل

إذا أراد ٝبع خط مفتيْب ُب ورقة واحدة، فاالؤب البدأة باالعلم فاالعلم، ٍب باالورع ٍب باالعدل : التاسعة. الفتوى ٦بردة
ولتكن رقعة . إفراد االجوبة ُب رقاع بدأ ٗبن شاء ولو أراد 2. ٍب باالسن، وىكذا على ترتيب ا٤برجحات ُب االمامة

ينبغي أن يكون   3: العاشرة. االستفتاء واسعة، ليتمكن ا٤بفٍب من استيفاء ا١بواب واضحا ال ٨بتصرا مضرا با٤بستفٍب
كاتب الرقعة ٩بن ٰبسن السؤال، ويضعو على الغرض مع إبانة ا٣بط واللفظ، وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف، ويبْب 

 واضع م

 (ىامش)
أن ترى االنسان مستوفزا قد استقل على : الوفزه.. استوفز ُب قعدتو، إذا قعد قعودا منتصبا غّب مطمئن": " وفز " ، مادة 434/  5ج " لسان العرب " ُب  - 1

يريد ا٤برجحات  - 2". وفز " ، 1446/  2ج " جم الوسيط ا٤بع" وانظر " اطمئن فإىن أراك مستوفزا : رجليو و٤با يستو قائما وقد هتيأ لالفز والوثوب وا٤بضي، يقال لو
شرح " ، وال حظ 84 - 83" / صفة الفتوى " ، 181/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " راجع  - 3. 1، التعليقة 249ُب إمامة ا١بماعة، وقد تقدمت ُب تعاليق الصفحة 

 . ] * [ 94/  1ج " ا٤بهذب 
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ضبطها، وإن كان من أىل العلم فهو أجود، وكان بعض العلماء ال يكتب فتواه إال ُب السؤال وينقط مواضع االشتباه وي

: " ال يدع الدعاء ُب الرقعة للمفٍب، فإن اقتصر على فتوى واحد، قال: ا٢بادية عشرة 1. رقعة كتبها رجل من أىل العلم
و٫بو ذلك، وال " اهلل عن والديك ؟  ما تقول رٞبك اهلل، أو رضي اهلل عنك، أو وفقك اهلل، أو أيدك، أو سددك ورضي

ما تقولون رضي اهلل عنكم ؟ أو ما قولكم أو ما قول : " وإن أراد جواب ٝباعة قال. ٰبسن أن يدخل نفسو ُب الدعاء
ويدفع الرقعة إٔب ا٤بفٍب . و٫بو، وإن أتى بعبارة ا١بمع لتعظيم الواحد، فهو أؤب 2" الفقهاء، سددىم اهلل، أو أيدىم ؟ 

إذا ٓب ٯبد صاحب الواقعة مفتيا ُب البلد، : الثانية عشرة. ويأخذىا منشورة، وال ٰبوجو إٔب نشرىا وال إٔب طيها منشورة



فإن ٓب ٯبده ُب بلده وال ُب غّبىا بناء على أن ا٤بيت ال  3وجب عليو الرحلة إليو مع وجوب ا٢بكم عليو كما تقدم 
باهلل تعأب من ذلك وجب عليو االخذ باالحتياط ُب أمره ما أمكن، قول لو، وأن الزمان ٯبوز خلوه من اجملتهد، نعوذ 

 . فإن ٓب يتفق االحتياط، فهل يكون مكلفا بشئ يصنعو ُب واقعتو ؟ فيو نظر

 (ىامش)
/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 184/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو "  - 2. 92/  1ج " أدب ا٤بفٍب وا٤بستفٍب " ، 84" / صفة الفتوى "  94/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 1

 . ] * [ 344 - 343تقدم آنفا ُب ا٤بسألة االؤب من أحكام ا٤بستفٍب وآدابو وصفتو، ص  - 3. 94
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 [ ن مهلكات االخالق الفصل الثاين ُب آفاهتا وما يتولد منها م[ ] الفصل االول ُب شروطها وآداهبا : ] وفيو فصالن

 [533 ] 

اعلم أن ا٤بناظرة ُب أحكام الدين من الدين، ولكن ٥با شروط و٧بل ووقت، فمن اشتغل هبا على وجهها وقام بشروطها، 
ما ىو حق عند اهلل فقد قام ٕبدودىا واقتدى بالسلف فيها، فإهنم تناظروا ُب مسائل، وما تناظروا إال اهلل، ولطلب 

أن يقصد هبا إصابة ا٢بق وطلب ظهوره  : االؤب: و٤بن يناظر اهلل وُب اهلل عالمات، هبا تتبْب الشروط واآلداب. تعأب
 1. كيف اتفق، ال ظهور صوابو وغزارة علمو وصحة نظره، فإن ذلك مراء، قد عرفت ما فيو من القبائح والنهي االكيد

وقعها إال مع رجاء التأثّب، فأما إذا علم عدم قبول ا٤بناظر للحق، وأنو ال يرجع عن رأيو ومن آيات ىذا القصد أن ال ي
 . وإن تبْب لو خطاؤه، فمناظرتو غّب جائزة، لَبتب اآلفات اآلتية وعدم حصول الغاية ا٤بطلوبة منها

 (ىامش)
 . ] * [ 173 - 174ُب االمر الثاين من القسم الثاين من النوع االول من الباب االول ص  - 1
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أن ال يكون ٍب ما ىو أىم من ا٤بناظرة، فإن ا٤بناظرة إذا وقعت على وجهها الشرعي وكانت ُب واجب، فهي من : الثانية

ومن ٝبلة الفروض الٍب . فروض الكفايات، فإذا كان ٍب واجب عيِب أوكفائي ىو أىم منها، ٓب يكن االشتغال هبا سائغا
االمر با٤بعروف والنهي عن ا٤بنكر، وقد يكون ا٤بناظر ُب ٦بلس مناظرتو مصإبا لعدة  -لزمان ُب ىذا ا -ال قائم هبا 



ٍب ىو يناظر فيما ال يتفق أو يتفق نادرا من الدقائق . كما ال ٱبفى على من سرب االحوال ا٤بفروضة واحملرمة  1مناكّب، 
رة من االٰباش واالفحاش وااليذاء والتقصّب فيما ٯبب العلمية والفروع الشرعية، بل ٯبري منو ومن غّبه ُب ٦بلس ا٤بناظ

رعايتو من النصيحة للمسلمْب واحملبة وا٤بوادة، ما يعصي بو القائل وا٤بستمع، وال يلتفت قلبو إٔب شئ من ذلك، ٍب يزعم 
ا بان لو ا٢بق على أن يكون ا٤بناظر ُب الدين ٦بتهدا يفٍب برأيو ال ٗبذىب أحد، حٌب إذ 2: الثالثة. أنو يناظر هلل تعأب

لسان خصمو انتقل إليو، فأما من ال ٯبتهد، فليس لو ٨بالفة مذىب من يقلده فأي فائدة لو ُب ا٤بناظرة، وىو ال يقدر 
على تركو إن ظهر ضعفو ؟ ٍب على تقدير أن يباحث ٦بتهدا ويظهر لو ضعف دليلو ماذا يضر اجملتهد ؟ فإن فرضو 

نفسو ضعيفا، كما اتفق ذلك لسائر اجملتهدين، فإهنم يتمسكون بأدلة ٍب يظهر ٥بم  االخذ ٗبا بَبجح عنده، وإن كان ُب
  3. فتتغّب فتواىم لذلك حٌب ُب ا٤بصنف الواحد، بل ُب الورقة الواحدة. أو لغّبىم أهنا ُب غاية الضعف

 (ىامش)
مشاىدا للحرير ملبوسا ومفروشا وىو ساكت، ويناظر ُب مسألة ال يتفق  ورٗبا يكون ا٤بناظر ُب ٦بلس مناظرتو: " 38/  1ج " إحياء علوم الدين " قال ُب  - 1

أن يكون ا٤بناظر ٦بتهدا يفٍب : الثالث: " 38/  1ج " إحياء علوم الدين " قال الغزإب ُب  - 3. 39 - 38/  1ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 2... ". وقوعها
إذا ظهر لو ا٢بق من مذىب أيب حنيفة ترك ما يوافق رأي الشافعي وأفٍب ٗبا ظهر لو، كما كان يفعلو الصحابة برأيو ال ٗبذىب الشافعي وأيب حنيفة وغّبٮبا حٌب 

وإ٭با يفٍب فيما يسأل عنو ناقال عن مذىب صاحبو، فلو ظهر لو ضعف مذىبو ٓب ٯبز لو أن يَبكو فأي فائدة لو ُب ا٤بناظرة، ... واالئمة، فأما من ليس لو رتبة االجتهاد
ولو  . لعل عند صاحب مذىيب جوابا عن ىذا، فإين لست مستقال باالجتهاد ُب أصل الشرع: بو معلوم وليس لو الفتوى بغّبه ؟ وما يشكل عليو يلزمو أن يقولومذى

 ] * [ كانت مباحثتو عن ا٤بسائل الٌب فيها وجهان أو قوالن لصاحبو لكان أشبو، فانو 
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وا٤بهم أن يبْب ا٢بق، وال يطول . أو ُب مسألة قريبة من الوقوع، وأن يهتم ٗبثل ذلك أن يناظر ُب واقعة مهمة: الرابعة

وال يغَب بأن ا٤بناظرة ُب تلك ا٤بسائل النادرة توجب رياضة الفكر وملكة . الكالم زيادة على ما ٰبتاج إليو ُب ٙبقيق ا٢بق
ر ا٤بعرفة، فيتناظرون ُب التعريفات، وما االستدالل والتحقيق، كما يتفق ذلك كثّبا لقاصدي حظ النفوس من إظها

تشتمل عليو من النقوض والتزييفات، وُب ا٤بغالطات و٫بو، ولو اخترب حا٥بم حق االختبار لوجد مقصدىم على غّب 
أن تكون ا٤بناظرة ُب ا٣بلوة أحب إليو منها ُب احملفل والصدور، فإن ا٣بلوة أٝبع للهم  1: ا٣بامسة. ذلك االعتبار
وقد يتفق . ء الفكرو درك ا٢بق، وُب حضور ا٣بلق ما ٰبرك دواعي الرئاء وا٢برص على االفحام ولو بالباطلوأحرى لصفا

الصحاب ا٤بقاصد الفاسدة الكسل عن ا١بواب عن ا٤بسألة ُب ا٣بلوة، وتنافسهم ُب ا٤بسألة ُب احملافل، واحتيا٥بم على 
ق كمنشد ضالة، يكون شاكرا مٌب وجدىا، وال يفرق بْب أن أن يكون ُب طلب ا٢ب: السادسة. االستيثار هبا ُب اجملامع

يظهر على يده، أو يد غّبه، فّبى رفيقو معينا ال خصما، ويشكره إذا عرفو ا٣بطأ وأظهر لو ا٢بق، كما أو أخذ طريقا ُب 
لسان طلب ضالة، فنبهو غيو على ضالتو ُب طريق آخر، وا٢بق ضالة ا٤بؤمن يطلبو كذلك، فحقو إذا ظهر ا٢بق على 

 . لونو، وٯبتهد ُب ٦باىدتو ومدافعتو جهده 2خصمو أن يفرح بو ويشكره، الأنو ٱبجل ويسود وجهو ويربد 

 (ىامش)
" ، مادة 174/  3ج " لسان العرب " ُب  - 2. 39/  1ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 1... ". رٗبا يفٍب بأحدٮبا فيستفيد من البحث ميال إٔب أحد ا١بانبْب

اربد لونو كما يقال اٞبر واٞبار، وإذا غضب االنسان : ويقال... ويَببد لونو من الغضب، أي يتلون... اربد وجهو وتربد، اٞبر ٞبرة فيها سواد عند الغضب" ": ربد 
/  1ج " إحياء علوم الدين " أن ُب واعلم . وكالٮبا خطأ" يربد " بدل " يزيل : " وُب بعضها" يزبد : " ىذا، وُب بعض النسخ". تربد وجهو كأنو يسود منو مواضع 

 . ] * [ ولعلو أؤب" ُب ٦باىدتو " بدل " ُب ٦باحدتو : " 39
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أن ال ٲبنع معينو من االنتقال من دليل إٔب دليل ومن سؤال إٔب سوآل، بل ٲبكنو من إيراد ما ٰبضره، وٱبرج  1: السابعة

 ٝبلتو أو استلزمو وإن كان غافال عن اللزوم فليقبلو، وٰبمد اهلل من كالمو ما ٰبتاج إليو ُب إصابة ا٢بق، فإن وجده ُب
ىذا ال يلزمِب، فقد : " فأما قولو. تعأب، فإن الغرض إصابة ا٢بق، وإن كان ُب كالم متهافت إذا حصل منو ا٤بطلوب

. ج السدادو٫بو ذلك من أراجيف ا٤بناظرين، فهو ٧بض العناد وا٣بروج عن هن" تركت كالمك االول وليس لك ذلك 
وكثّبا ما ترى ا٤بناظرات ُب احملافل تنقضي ٗبحض اجملادالت حٌب يطلب ا٤بعَبض الدليل عليو، وٲبنع ا٤بدعى وىو عآب 
بو، وينقضي اجمللس على ذلك االنكار واالصرار على العناد، وذلك عْب الفساد وا٣بيانة للشرع ا٤بطهر، والدخول ُب ذم 

اظر مع من ىو مستقل بالعلم، ليستفيد منو إن كان يطلب ا٢بق، والغالب أهنم ٰبَبزون أن ين 2: الثامنة. من كتم علمو
. من مناظرة الفحول واالكابر، خوفا من ظهور ا٢بق على لساهنم، ويرغبون فيمن دوهنم طمعا ُب ترويج الباطل عليهم

 3رفة ا٤بناظرة هلل، ومن يناظر هلل ووراء ىذه الشروط واآلداب شروط أخر وآداب دقيقة، لكن فيما ذكر ما يديك إٔب مع
 . أو لعلة

 (ىامش)
" هلل " والصواب " لو " وُب بعضها " ٥با : " ُب بعض النسخ - 3 44/  1ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 2. 39/  1ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 1

 ". ] * [ لو " أو  141/  1ج " احملجة البيضاء " ، و 44/  1ج " إحياء علوم الدين " كما ُب 
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اعلم أن ا٤بناظرة ا٤بوضوعة لقصد الغلبة واالفحام وا٤بباىاة والتشوق، الظهار الفضل، ىي منبع ٝبيع االخالق ا٤بذمومة 
الفواحض الباطنة من الكرب والعجب والرئاء وا٢بسد وا٤بنافسة عند اهلل تعأب، احملمودة عند عدوه إبليس، ونسبتها إٔب 

وكما أن من خّب بْب . وتزكية النفس وحب ا١باه وغّبه، نسبة ا٣بمر إٔب الفواحش الظاىرة من الزنا والقتل والقذف
 الشرب، وبْب سائر الفواحش، فاختار الشرب استصغارا لو، فدعاه ذلك إٔب ارتكاب سائر الفواحش، فكذلك من

 2: فأو٥با 1. غلب عليو حب االفحام والغلبة ُب ا٤بناظرة وطلب ا١باه وا٤بباىاة، دعاه ذلك إٔب إظهار ا٣ببائث كلها
االستكبار عن ا٢بق وكراىتو، وا٢برص على مدافعتو با٤بماراة فيو، حٌب أن أبغض االشياء إٔب ا٤بناظر أن يظهر ا٢بق على 

 لسان خصمو، ومهما ظهر 

 (ىامش)
 . ] * [ 42/  1ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 2. 43 - 44/  1ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 1
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عيتو يشمر ١بحده ٗبا قدر عليو من التلبيس وا٤بخادعة وا٤بكر وا٢بيلة، ٍب تصّب ا٤بماراة لو عادة وطبيعة، حٌب ال يسمع كالما إال وتنبعث دا
وقد تلونا عليك بعض ما ُب ا٤براء . اصا با٣بصم وإن كان ٧بقا، قاصدا إظهار نفسو ال إظهار ا٢بقلالعَباض عليو، إظهارا للفضل واستنق

ومن أظلم : وقد سوى اهلل تعأب بْب من افَبى على اهلل كذبا، وبْب من كذب با٢بق، فقال تعأب 1من الذم، وما يَبتب عليو من ا٤بفاسد، 
من أنو عبارة عن رد ا٢بق على قائلو، وا٤براء يستلزم ذلك،  3وىو كرب أيضا، ٤با تقدم  2. اءه٩بن افَبى على اهلل كذبا أو كذب با٢بق ٤با ج

خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل عليو والو يوما، و٫بن نتمارى ُب شئ من أمر الدين، : وروي عن أيب الدرداء وأيب أمامة وواثلة وأنس قالوا
ىلك من كان قبلكم هبذا، ذروا ا٤براء، فإن ا٤بؤمن ال ٲباري، ذروا ا٤براء فإن ا٤بماري قد  إ٭با: فغضب غضبا شديدا ٓب يغضب مثلو، ٍب قال

[ ربضها : ظ] ُب رباضها : ٛبت خسارتو، ذروا ا٤براء فإن ا٤بماري ال أشفع لو يوم القيامة، ذروا ا٤براء، فأنا زعيم بثالثة أبيات ُب ا١بنة
: وعنو صلى اهلل عليو وآلو 5. ذروا ا٤براء فإن أول ما هناين عنو ريب بعد عبادة االوثان ا٤براءوأوسطها وأعالىا، ٤بن ترك ا٤براء وىو صادق، 

 . من حسن خلقو: ثالث من لقي اهلل عزوجل هبن دخل ا١بنة من أي باب شاء

 (ىامش)
 3. 68(: 29)سورة العنكبوت  - 2. 173 - 174الول، ص قد تقدم بعض الكالم ُب ذم ا٤براء ُب االمر الثاين من القسم الثاين من النوع االول من الباب ا - 1
ربص : " 131/  1ج " الَبغيب والَبىيب " قال ا٤بنذري ُب  - 4. 176 - 175تقدم ُب االمر الرابع من القسم الثاين من النوع االول من الباب االول، ص  -

أنا زعيم ببيت ُب ربض ا١بنة، : وُب ا٢بديث": " ربض " ، مادة 152/  7ج " لسان العرب "  وُب" ما حو٥با : -بفتح الراء والباء ا٤بوحدة وبالضاد ا٤بعجمة  -ا١بنة 
، باب الَبىيب من ا٤براء وا١بدال، 131/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  5". ما حو٥با خا١با عنها تشبيها باالبنية الٍب تكون حول ا٤بدن وٙبت القالع : ىو بفتح الباء

 . ] * [ كا٤بًب" ُب رباضها " وفيهما " الكبّب " روياه عن الطرباين ُب . 156/  1ج " ئد ٦بمع الزوا" ، 2ا٢بديث 
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إياكم وا٤براء : قال أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالم: وعن أيب عبد اهلل عليو السالم قال 1. وخشي اهلل ُب ا٤بغيب واحملضر، وترك ا٤براء وإن كان ٧بقا
قال جربئيل للنيب صلى اهلل : وعن أيب عبد اهلل عليو السالم قال 2. وب على االخوان، وينبت عليهما النفاقوا٣بصومة، فإهنما ٲبرضان القل

الرئاء، ومالحظة ا٣بلق وا١بهد ُب استمالة قلوهبم، وصرف وجوىهم ٫بو ليصوبوا نظره،  4: وثانيها 3. إياك ومالحاة الرجال: عليو وآلو
والذين : والرئاء ىو الداء العضال وا٤برض ا٤بخوف والعلة ا٤بهلكة، قال اهلل تعأب 5اء بل بعضو، وىذا ىو عْب الرئ. وينصروه على خصمو

فمن كان يرجو لقاء ربو فليعمل عمال : وقال تعأب 7. ىم أىل الرئاء: قيل 6ٲبكرون السيئات ٥بم عذاب شديد ومكر أولئك ىو يبور 
. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك االصغر: شرك ا٣بفي، وقال صلى اهلل عليو وآلووالرئاء ىو ال 8. صا٢با وال يشرك بعبادة ربو أحدا

 اذىبوا إٔب : ىو الرئاء يقول اهلل تعأب يوم القيامة إذا جازى العباد بأعما٥بم: وما الشرك االصغر يا رسول اهلل ؟ قال: قالوا

 (ىامش)
، كتاب االٲبان والكفر، باب 344/  2ج " الكاُب "  - 2. 2وا٣بصومة ومعاداة الرجال، ا٢بديث كتاب االٲبان والكفر، باب ا٤براء   344/  2ج " الكاُب "  - 1

/  14ج " مرآة العقول " قال ُب . 6، كتاب االٲبان والكفر، باب ا٤براء ومعاداة الرجال، ا٢بديث 341/  2ج " الكاُب "  1ا٤براء وا٣بصومة ومعاداة الرجال، ا٢بديث 
" إحياء علوم الدين " الحظ  - 4". ٢بيت الرجل أ٢باه، إذا ٤بتو وعذلتو، وال حيتو مالحاة و٢باء إذا نازعتو : ل، أو مقاولتهم و٨باصمتهم، يقالمالحاة الرجا: " 139

 - 6.. ". ء ىو الداءوىذا ىو عْب الرئاء، والرئا: " بل فيها" بل بعضو : " ليس قولو" خ " و " ع " و " ض " ىكذا ُب أكثر النسخ، ولكن ُب  - 5. 42/  1ج 
 . ] * [ 114(: 18)سورة الكهف  - 8. 253/  3ج " إحياء علوم الدين " قالو ٦باىد، كما ُب  - 7. 14(: 35)سورة فاطر 
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وما ىو  :استعيذوا باهلل من جب ا٣بزي، قيل: وقال صلى اهلل عليو وآلو 1الذين كنتم تراؤون ُب الدنيا، فانظروا ىل ٘بدون عندىم ا١بزاء ؟ 
! يا فاجر يا غادر يا مرائي : إن ا٤برائي ينادى يوم القيامة: وقال صلى اهلل عليو وآلو 2. واد ُب جهنم أعد للمرائْب: يا رسول اهلل ؟ قال

عن أيب عبد اهلل عليو السالم ُب قول اهلل  4وروى جراح ا٤بدائِب  3. ضل عملك وبطل أجرك، اذىب فخذ أجرك ٩بن كنت تعمل لو
الرجل يعمل شيئا من الثواب، ال يطلب بو وجو : قال 5فمن كان يرجوا لقاء ربو فليعمل عمال صا٢با وال يشرك بعبادة ربو أحدا : عزوجل

قال النيب صلى اهلل عليو : وعنو عليو السالم قال 6. اهلل إ٭با يطلب تزكية الناس، يشتهي أن يسمع بو الناس، فهذا الذي أشَبك بعبادة ربو



وعن أمّب  7. اجعلوىا ُب سجْب إنو ليس إياي أراد بو: لك ليصعد بعمل العبد مبتهجا بو، فإذا صعد ٕبسناتو يقول اهلل عزوجلإن ا٤ب: وآلو
 : ا٤بؤمنْب عليو السالم

 (ىامش)
، وانظر 16، ا٢بديث 67 - 66/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  - 2. 23، ا٢بديث 69 - 68/  1ج " الَبغيب والَبىيب " ، 428/  5ج " مسند أٞبد "  - 1

، 23، ا٤بقدمة، الباب 94/  1ج " سنن ابن ماجة " ، 254/  3ج " إحياء علوم الدين " ، 29429، ا٢بديث 274/  14ج " كنز العمال " ، 17أيضا ا٢بديث 
إحياء "  - 3. الف يسّب ُب بعض االلفاظ اآلخرومع اخت". للمرائْب " بدل " للقراء ا٤برائْب : " ، و"جب ا٣بزي " بدل " جب ا٢بزن : " ، وفيها256: ا٢بديث

 293/  2ج " الكاُب "  - 6. 114(: 18)سورة الكهف  - 5. 39 - 38/  4ج " معجم رجال ا٢بديث " انظر ترٝبتو ُب  - 4. 254/  3ج " علوم الدين 
" أراد هبا : " ، وفيو7تاب االٲبان والكفر، باب الرئاء، ا٢بديث ، ك295 - 294/  2ج " الكاُب "  - 7. 4، كتاب االٲبان والكفر، باب الرئاء، ا٢بديث 294 -

 ". ] * [ أراد بو " بدل 
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الغضب، وا٤بناظر ال : وثالثها 1. ينشط إذا رأى الناس، ويكسل إذا كان وحده، وٰبب أن ٰبمد ُب ٝبيع أموره: ثالث عالمات للمرائي
عَبض على قولو وزيف دليلو ٗبشهد من الناس، فإنو يغضب لذلك ال ٧بالة، وغضبو قد ينفك منو غالبا، سيما إذا رد عليو كالمو، أو ا

إذ جعل الذين  : قال اهلل تعأب: يكون ٕبق، وقد يكون بغّب حق، وقد ذم اهلل تعأب ورسولو الغضب كيف كان، وأكثرا من التوعد عليو
اآلية، فذم الكفار ٗبا تظاىروا بو من ا٢بمية الصادرة عن الغضب،  2... ولوكفروا ُب قلوهبم ا٢بمية ٞبية ا١باىلية فأنزل اهلل سكينتو على رس

: وروي 4. الذي ال يغلبو الغضب: السيد: قال 3سيدا وحصورا : وعن عكرمة ُب قولو تعأب. ومدح ا٤بؤمنْب ٗبا أنعم عليهم من السكينة
ما يبعد من غضب : وسئل عليو السالم 5. ال تغضب: ليو فقالال تغضب، ٍب أعاد ع: قال. يا رسول اهلل مرين بعمل وأقل: أن رجال قال

  7. من كف غضبو سَب اهلل عورتو: وعنو صلى اهلل عليو وآلو 6. ال تغضب: اهلل تعأب ؟ قال

 (ىامش)
تفسّب ابن  "  - 4. 39(: 3) سورة آل عمران - 3. 26(: 48)سورة الفتح  - 2. 8، كتاب االٲبان والكفر، باب الرئاء، ا٢بديث 295/  2ج " الكاُب "  - 1

احملجة البيضاء ج " ، وفيو وُب 143/  3ج " إحياء علوم الدين " ، 122/  1ج " تنبيو ا٣بواطر "  - 5. 143/  3ج " إحياء علوم الدين " ، 369/  1ج " كثّب 
، وعن أيب عبد اهلل عليو السالم 143/  3ج " لوم الدين إحياء ع"  - 7. 143/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 6" وأقل " بدل " وأقلل : " 291 - 294/  5

 ] * [ ، كتاب االٲبان 343/  2ج " الكاُب " أيضا ُب 
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الغضب يفسد : وقال صلى اهلل عليو وآلو 1. ال تغضب: دلِب على عمل يدخلِب ا١بنة، قال! يا رسول اهلل : قلت. وقال أبو الدرداء
وعن أيب عبد اهلل عليو السالم  3. ما غضب أحد إال أشفى على جهنم: وقال صلى اهلل عليو وآلو 2. االٲبان، كما يفسد الصرب العسل

آمرك أن ال : فقال. إين أسكن البادية، فعلمِب جوامع الكالم: أتى رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو رجل بدوي، فقال: ٠بعت أيب يقول: قال
ال أسأل عن شئ بعد ىذا، ما أمرين رسول اهلل صلى : ات حٌب رجع الرجل إٔب نفسو، فقالتغضب، فأعاد عليو االعرايب ا٤بسألة ثالث مر 

الغضب يفسد االٲبان كما يفسد ا٣بل : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: وعن أيب عبد اهلل عليو السالم قال 4. اهلل عليو وآلو إال با٣بّب
وعنو عليو  6. إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حٌب يدخل النار: سالم فقالوذكر الغضب عند أيب جعفر الباقر عليو ال 5. العسل

 ! يا موسى : مكتوب ُب التوراة فيما ناجى اهلل عزوجل بو موسى عليو السالم: السالم قال

 (ىامش)
 143/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 3. 143/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 2. 143/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 1. 6والكفر، باب الغضب، ا٢بديث 

. 1، كتاب االٲبان والكفر، باب الغضب، ا٢بديث 342/  2ج " الكاُب "  - 5. 4، كتاب االٲبان والكفر، باب الغضب، ا٢بديث 343/  2ج " الكاُب "  - 4
 . ] * [ 2، كتاب االٲبان والكفر، باب الغضب، ا٢بديث 342/  2ج " الكاُب "  - 6
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إن ىذا الغضب ٝبرة من : أبو جعفر عليو السالم: وعن أيب ٞبزة الثمإب قال 1. أمسك غضبك عمن ملكتك عليو أكف عنك غضيب
واالخبار ُب ذلك كثّبة،  2. الشيطان توقد ُب قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب اٞبرت عيناه وانتفخت أوداجو، ودخل الشيطان فيو

فقال شاب . من يكفل ٕب أن ال يغضب يكون معي ُب درجٍب، ويكون بعدي خليفٍب: من االنبياء ٤بن معو قال نيب: وُب االخبار القدٲبة
فلما مات كان ُب منزلتو بعده، وىو ذو الكفل النو كفل لو بالغضب، ووَب  3ووَب بو، . أنا: فقال الشاب. ٍب أعاد عليو. أنا: من القوم

فإن الغضب إذا لزم كظمو، لعجزه عن التشفي ُب ا٢بال رجع إٔب الباطن واحتقن فيو فصار ا٢بقد، وىو نتيجة الغضب،  5: ورابعها 4. بو
فا٢بقد ٜبرة الغضب،  6. ا٤بؤمن ليس ٕبقود: ومعُب ا٢بقد أن يلزم قلبو استثقالو والبغض لو والنفار منو، وقد قال صلى اهلل عليو وآلو. حقدا

صيبو من البالء، وا٥بجر والقطيعة والكالم فيو ٗبا ال ٰبل من كذب وغيبة وإفشاء سر، كا٢بسد والشماتو ٗبا ي: وا٢بقد يثمر أمورا فاحشة
 وىتك سَب وغّبه، وا٢بكاية ٤با يقع منو ا٤بؤدي إٔب االستهزاء والسخرية منو، 

 (ىامش)
، كتاب االٲبان والكفر، باب الغضب، 345 - 344/  2ج " الكاُب "  - 2. 7، كتاب االٲبان والكفر، باب الغضب، ا٢بديث 342/  2ج " الكاُب "  - 1

"  - 4. ولعلو أؤب ٩با ُب ا٤بًب" أنا ووَب بو " بدل " أنا أوُب بو : " 295/  5ج " احملجة البيضاء " ، و 144/  3ج " إحياء علوم الدين " ُب  - 3. 12ا٢بديث 
 - 5. البن طاوس" سعد السعود " ، نقال عن 447/  13ج " ٕبار االنوار  "ومثلو ُب  123 - 122/  1تنبيو ا٣بواطر ج " ، 144/  3ج " إحياء علوم الدين 

إحياء " ا٤بطبوع بذيل  44/  1ج " ا٤بغِب " ، قال ُب 41/  1، ج 157/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 6، 158 - 157/  3ج " إحياء علوم الدين " الحظ 
، كتاب 227 - 226/  2ج " الكاُب " وي مضمونو عن أمّب ا٤بؤمنْب، عليو أفضل صلوات ا٤بصلْب ُب ر : أقول". ٓب أقف ٥بذا ا٢بديث على أصل ": " علوم الدين 

 ". ] * [ الحقود وال حسود .. ا٤بؤمن! يا ٮبام : " ، حيث قال عليو السالم1االٲبان والكفر، باب ا٤بؤمن وعالماتو وصفاتو، ا٢بديث 
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وأقل درجات ا٢بقد مع االحَباز عن ىذه اآلفات احملرمة أن . ذه االمور بعض نتائج ا٢بقدوااليذاء بالقول والفعل حيث ٲبكن، وكل ى
ا  تستثقلو ُب الباطن، وال تنهى قلبك عن بغضو حٌب ٛبتنع عما كنت تتطوع بو من البشاشة والرفق والعناية، والقيام على بره ومواساتو، وىذ

واعلم أن للحقود عند القدرة . م وثواب جزيل، وإن كان ال يعرضك لعقابكلو ينقص درجتك ُب الدين، وٰبول بينك وبْب فضل عظي
أحدىا أن يستوُب حقو الذي يستحقو من غّب زيادة وال نقصان، وىو العدل، والثاين أن ٰبسن إليو بالعفو، وذلك : على ا١بزاء ثالثة أحوال

ر االرذال، والثاين ىو اختيار الصديقْب، واالول ىو منتهى ىو الفضل، والثالث أن يظلمو ٗبا ال يستحقو، وذلك ىو ا١بور، وىو اختيا
فليتسم ا٤بؤمن هبذه ا٣بصلة إن ٓب ٲبكنو ٙبصيل فضيلة العفو الٍب قد أمر اهلل تعأب هبا، وحض عليها رسولو واالئمة عليهم . درجة الصا٢بْب

 -ثالث : وقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو 2. للتقوىوأن تعفوا أقرب : وقال تعأب. اآلية 1... خذ العفو: قال اهلل تعأب: السالم
ما نقصت صدقة من مال فتصدقوا، وال عفارجل عن مظلمة يبتغي هبا وجو اهلل تعأب إال : عليهن 3إن كنت ٢بالفا  -والذي نفسي بيده 

التواضع ال يزيد العبد : وقال صلى اهلل عليو وآلو 4 .زاده اهلل تعأب هبا عزا يوم القيامة، وال فتح رجل باب مسألة إال فتح اهلل عليو باب فقر
  5. م اهللإال رفعة، فتواضعوا يرفعكم اهلل، والعفو ال يزيد العبد إال عزا، فاعفوا يعزكم اهلل، والصدقة ال تزيد ا٤بال إال كثرة، فتصدقا يرٞبك

 (ىامش)
إحياء "  - 4". لو كنت حالفا ٢بلفت عليهن : " 157/  3ج " حياء علوم الدين إ" ُب  - 3. 237(: 2)سورة البقرة  - 2. 199(: 7)سورة االعراف  - 1

إحياء علوم "  - 5. 145/  3ج " ٦بمع الزوائد " ، 126 - 125/  1ج " تنبيو ا٣بواطر " ، 193/  1ج " مسند أٞبد " ، 158 - 157/  3ج " علوم الدين 
، ا٢بديث 285 - 284/  3ج " فيض القدير : " ، حرف التاء، وشرحو135/  1ج " ا١بامع الصغّب " ، 126/  1ج " تنبيو ا٣بواطر " ، 158/  3ج " الدين 

3411 ] * [ . 
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وروى ابن أيب عمّب عن  1. الذي إذا قدر عفا: أي عبادك أعز عليك ؟ قال! يا رب : قال موسى عليو السالم: وقال صلى اهلل عليو وآلو
: أال أخربكم ٖبّب خالئق الدنيا واآلخرة ؟: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو ُب خطبتو: و السالم قالعبد اهلل بن سنان عن الصادق علي

واالخبار ُب ىذا الباب كثّبة، ال تقتضي  2. العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك واالحسان إٔب من أساء إليك وإعطاء من حرمك
وا٤بناظر ال ينفك منو غالبا، فإنو تارة يغلب، وتارة . ، وا٢بقد نتيجة الغضب كما مرا٢بسد، وىو نتيجة ا٢بقد 3: وخامسها. الرسالة ذكرىا

يغلب، وتارة ٰبمد ُب كالمو، وتارة ٰبمد كالم غّبه، ومٌب ٓب يكن الغلب وا٢بمد لو ٛبناه لنفسو دون صاحبو، وىو عْب ا٢بسد، فإن العلم 
وىذا أمر واقع با٤بتناظرين إال من عصمو اهلل تعأب، ولذلك . و فقد حسد صاحبومن أكرب النعم، فإذا ٛبُب أحد كون ذلك الغلب ولوازمو ل

خذوا العلم حيث وجدٛبوه، وال تقبلوا أقوال الفقهاء بعضهم ُب بعض، فإهنم يتغايرون كما تتغاير التيوس ُب : قال ابن عباس رضي اهلل عنو
عن حد ا٢بصر، وكفاك ُب ذمو أن ٝبيع ما وقع من الذنوب والفساد ُب وأما ما جاء ُب ذم ا٢بسد والوعيد عليو فهو خارج  4. الزريبة

االرض من أول الدىر إٔب آخره، كان من ا٢بسد ٤با حسد إبليس آدم، فصار أمره إٔب أن طرده اهلل ولعنو، وأعدلو عذاب جهنم خالدا فيها، 
 وتسلط بعد ذلك على بِب آدم، وجرى فيهم ٦برى الدم 

 (ىامش)
الكاُب "  - 2. 6484، ا٢بديث 541/  4ج " فيض القدير : " ، حرف القاف، وشرحو85/  2ج " ا١بامع الصغّب " ، 158/  3ج " م الدين إحياء علو "  - 1
جامع " ، 44/  1ج " إحياء علوم الدين "  - 4. 44/  1ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 3. 1، كتاب االٲبان والكفر، باب العفو، ا٢بديث 147/  1ج " 

 . ] * [ 185/  2ج " بيان العلم وفضلو 
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والروح ُب أبداهنم، وصار سبب الفساد على اآلباء، وىو أول خطيئة وقعت بعد خلق آدم، وىو الذي أوجب قتل ابن آدم أخاه، كما 
ومن شر * ر غاسق إذا وقت ومن ش: وقد قرن اهلل تعأب ا٢باسد بالشيطان والساحر، فقال 1. حكاه اهلل تعأب عنهما ُب كتابو الكرًن

وقال  3. ا٢بسد يأكل ا٢بسنات كما تأكل النار ا٢بطب: وقال صلى اهلل عليو وآلو 2. ومن شر حاسد إذا حسد* النفاثات ُب العقد 
لذي نفس ا٢بسد والبغضاء، وىي ا٢بالقة، ال أقول حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين، وا: دب إليكم داء االمم قبلكم: صلى اهلل عليو وآلو

: قيل. ستة يدخلون النار قبل ا٢بساب بستة: وقال صلى اهلل عليو وآلو 4. ٧بمد بيده ال تدخلون ا١بنة حٌب تؤمنوا، ولن تؤمنوا حٌب ٙبابوا
العلماء االمراء با١بور، والعرب بالعصبية، والدىاقْب بالكرب، والتجار با٣بيانة، وأىل الرستاق با١بهالة، و : من ىم ؟ قال! يا رسول اهلل 

 : وروى ٧بمد بن مسلم عن الباقر عليو السالم أنو قال 5. با٢بسد

 (ىامش)
" ، 4214، كتاب الزاىد، باب ا٢بسد، ا٢بديث 1448/  2ج " سنن ابن ماجة "  - 3. 3 5(: 113)سورة الفلق  - 2. 32 - 27(: 5)سورة ا٤بائدة  - 1

، كتاب االٲبان والكفر، 346/  2ج " الكاُب " ، ونظّبه ُب 3817، ا٢بديث 413/  3ج " لقدير فيض ا: " ، حرف ا٢باء وشرحو151/  1ج " ا١بامع الصغّب 
مسند " ، 163/  3ج " إحياء علوم الدين " ، 264" / أدب الدنيا والدين "  4. عن أيب عبد اهلل عليو السالم 2عن أيب جعفر، وا٢بديث  1باب ا٢بسد، ا٢بديث 

تنبيو " ، 163/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 5. 7443، ا٢بديث 462/  3ج " كنز العمال " ، 127/  1ج " و ا٣بواطر تنبي" ، 167، 165/  1ج " أٞبد 
 ". ] * [ ا٣بصال " ، نقال عن 1، ا٢بديث 148/  2ج " ٕبار االنوار " ، ومثلو عن أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالم ُب 127/  1ج " ا٣بواطر 
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: آفة الدين: وعن أيب عبد اهلل عليو السالم 2. بادرة فيكفر، وإن ا٢بسد ليأكل االٲبان، كما تأكل النار ا٢بطب 1[ أي ب] إن الرجل ليأٌب 
ال ٙبسدن الناس على ما ! يا ابن عمران : قال اهلل عزوجل ٤بوسى عليو السالم: وعنو عليو السالم قال 3. ا٢بسد، والعجب، والفخر

يك إٔب ذلك، وال تتبعة نفسك، فإن ا٢باسد ساخط لنعمي صاد لقسمي الذي قسمت بْب عبادي، ومن آتيتهم من فضلي، وال ٛبدن عين
ا٥بجر : وسادسها 5. إن ا٤بؤمن يغبط وال ٰبسد، وا٤بنافق ٰبسد وال يغبط: وعنو عليو السالم قال 4. يك كذلك فلست منو وليس مِب

ثارت بينهما ا٤بنافرة وظهر منهما الغضب وادعى كل منهما أنو ا٤بصيب، وأن والقطيعة، وىو أيضا من لوازم ا٢بقد، فإن ا٤بتناظرين إذا 
صاحبو ا٤بخطئ واعتقد وأظهر أنو مصر على باطلو مزمع على خالفو، لزم من حقده عليو وغضبو ىجره وقطيعتو، وذلك من عظائم 



أٲبا : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: قال أيب: قول٠بعت أبا عبد اهلل عليو السالم ي: الذنوب وكبائر ا٤بعاصي، روى داود بن كثّب قال
 وٓب يكن بينهما والية، وأيهما سبق إٔب  6مسلمْب هتاجرا فمكثا ثالثا، ال يصطلحان، إال كانا خارجْب من االسالم، 

 (ىامش)
، كتاب االٲبان والكفر، 346/  2ج " الكاُب "  - 2". ع "  و" ح " ، "ض " ما بْب ا٤بعقوفْب زيادة من ا٤بصدر، وليس ُب النسخ ا٤بخطوطة وا٤بطبوعة سوى  - 1

، كتاب االٲبان والكفر، 347/  2ج " الكاُب "  - 4. 5، كتاب االٲبان والكفر، باب ا٢بسد، ا٢بديث 347/  2ج " الكاُب "  - 3. 1باب ا٢بسد، ا٢بديث 
كأن االستثناء : " 362/  14ج " مرآة العقول " ُب  - 6. 7ر، باب ا٢بسد، ا٢بديث ، كتاب االٲبان والكف347/  2ج " الكاُب "  - 5. 6باب ا٢بسد، ا٢بديث 

 ". ] * [ من مقدر، أي ٓب يفعال ذلك إال كانا خارجْب، وىذا النوع من االستقناء شائع ُب االخبار، وٰبتمل أن يكون إال ىنا زائدة 
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ال يفَبق رجالن على ا٥بجران إال استوجب : أىب عبد اهلل عليو السالم أنو قالوعن (. 1)كالم أخيو كان السابق إٔب ا١بنة يوم ا٢بساب 
جعلِب اهلل فداك ىذا الظآب، فما بال ا٤بظلوم ؟ قال النو ال يدعو أخاه ( 2: )فقال لو معتب. أحدٮبا الرباءة واللعنة، ورٗبا استحق كالٮبا

: نازع اثنان فعاز أحدٮبا اآلخر، فلّبجع ا٤بظلوم إٔب صاحبو حٌب يقول لصاحبوإذا ت: إٔب صلتو، وال يتغامس لو عن كالمو، ٠بعت أيب يقول
وروى زرارة عن ( 3. )أي أخي أنا الظآب، حٌب يقطع ا٥بجران بينو وبْب صاحبو، فإن اهلل تبارك وتعأب حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظآب

:  يرجع أحدىم عن دينو، فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وٛبدد ٍب قالإن الشيطان يغري بْب ا٤بؤمنْب ما ٓب: أىب جعفر عليو السالم قال
ال يزال : وعن أىب بصّب عن أىب عبد اهلل عليو السالم قال( 4. )فرحم اهلل امرء ألف بْب وليْب لنا، يا معشر ا٤بؤمنْب تألفوا وتعاطفوا. فزت

الكالم فيو ٗبا : وسابعها 5. لعت أوصالو، ونادى يا ويلو ما لقي من الثبورإبليس فرحا ما اىتجر ا٤بسلمان، فإذا التقيا اصطكت ركبتاه، وٚب
ال ٰبل من كذب وغيبة وغّبٮبا، وىو من لوازم ا٢بقد، بل من نتيجة ا٤بناظرة، فإن ا٤بناظر ال ٱبلو عن حكاية كالم صاحبو ُب معرض 

 ا التهجْب، والذم والتوىْب فيكون مغتابا، ورٗبا ٰبرف كالمو، فيكون كاذب

 (ىامش)
معتب، بضم ا٤بيم وفتح العْب وتشديد : " 359/  14ج " مرآة العقول " ُب  - 2. 5، كتاب االٲبان والكفر، باب ا٥بجرة، ا٢بديث 345/  2ج " الكاُب "  - 1

تاب االٲبان والكفر، باب ا٥بجرة، ا٢بديث ، ك344/  2ج " الكاُب "  - 3". التاء ا٤بكسورة، وكان من خيار موإب الصادق عليو السالم، بل خّبىم كما روي فيو 
. 7، كتاب االٲبان والكفر، باب ا٥بجرة، ا٢بديث 346/  2ج " الكاُب "  - 5. 1، كتاب االٲبان والكفر، باب ا٥بجرة، ا٢بديث 345/  2ج " الكاُب "  - 4. 1

 ] * [ 
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وكل واحد من ىذه االمور ذنب كبّب، والوعيد عليو ُب الكتاب  1. امباىتا ملبسا، وقد يصرح باستجهالو واستحماقو، فيكون متنقصا مسبب
ال يغتب بعضكم بعضا أٰبب : وكفاك ُب ذم الغيبة أن اهلل تعأب شبهها بأكل ا٤بيتة، فقال تعأب. والسنة كثّب، ٱبرج عن أحد ا٢بصر

والغيبة  3. ٤بسلم على ا٤بسلم حرام، دمو ومالو وعرضوكل ا: وقال النيب صلى اهلل عليو وآلو 2. أحدكم أن يأكل ٢بم أخيو ميتا فكرىتموه
إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزين فيتوب، فيتوب اهلل على، وإن صاحب : وقال صلى اهلل عليو وآلو. تتناول العرض

يا معشر من آمن : ليو وآلو أ٠بع العواتق ُب بيوهتا، فقالخطبنا رسول اهلل صلى اهلل ع: وقال الرباء 4. الغيبة ال يغفر لو حٌب يغفر لو صاحبو
ال تغتابوا ا٤بسلمْب، وال تتبعوا عوراهتم، فإنو من تتبع عورة أخيو تتبع اهلل عورتو، ومن تتبع اهلل عورتو يفضحو ُب ! بلسانو وٓب يؤمن بقلبو 

إن : رأتو عيناه، و٠بعتو أذناه، فهو من الذين قال اهلل عزوجلما من مؤمن قال ُب مؤمن ما : وعن أيب عبد اهلل عليو السالم 5. جوف بيتو
  6. الذين ٰببون أن تشيع الفاحشة ُب الذين آمنوا ٥بم عذاب أليم

 (ىامش)
ج " سنن أيب داود "  - 3. 12(: 49)سورة ا٢بجرات  - 2". سبب " ، مادة 455/  1ج " لسان العرب " أي، أكثر سبو، راجع " سببو " اسم فاعل من  - 1
" / مكارم االخالق " ، 511/  3ج " الَبغيب والَبىيب " ، 123/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 4. 4882، كتاب االدب باب ُب الغيبة، ا٢بديث 274/  4

/  1ج " اطر تنبيو ا٣بو " ، 123/  3ج " إحياء علوم الدين "  - 5. 8443، ا٢بديث 589/  3، وج 8426، ا٢بديث 586/  3ج " كنز العمال "  474



سورة النور  - 6. 8421، ا٢بديث 585/  3ج " كنز العمال " ، 4884، كتاب االدب، باب ُب الغيبة، ا٢بديث 274/  4ج " سنن أيب داود " ، وانظر 115
 ] * [. ، كتاب االٲبان والكفر، باب الغيبة والبهت، 351/  2ج " الكاُب " ، وا٢بديث ُب 19(: 24)
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والكالم ُب الغيبة يطول،  2. من ستة وثالثْب زنية: وُب حديث آخر 1إن الغيبة أشد من ثالثْب زنية، : ى اهلل عليو وآلووعن النيب صل
من روى على مؤمن رواية يريد : وروى ا٤بفضل بن عمر عن أيب عبد اهلل عليو السالم أنو قال. والغرض ىنا االشارة إٔب أصول ىذه الرذائل

وعنو عليو السالم ُب  3. ليسقط من أعْب الناس أخرجو اهلل من واليتو إٔب والية الشيطان، فال يقبلو الشيطان هبا شينو، وىدم مروءتو
وروى زرارة عن أيب  4. ما ىو أن ينكشف فَبى منو شيئا، إ٭با ىو أن تروي عنو أو تعيبو: عورة ا٤بؤمن على ا٤بؤمن حرام، قال: حديث

أقرب ما يكون العبد إٔب الكفر أن يؤاخي الرجل على الدين، فيحصي عليو عثراتو [: قاال : ظ] ال جعفر وأيب عبد اهلل عليهما السالم ق
سباب ا٤بؤمن فسوق، وقتالو كفر، وأكل : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: وروى أبو بصّب عن أيب جعفر عليو السالم قال 5. وزالتو
 ٢بمو 

 (ىامش)
 - 2". كذلك ورد ُب ا٣برب . الغيبة أشد من ثالثْب زنية ُب االسالم: "... 31" / بداية ا٥بداية " قال الغزإب ُب  - 1". إْب . .من قال ُب مؤمن" ، وفيو 2ا٢بديث 

يو والو وسلم، خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عل: وقال أنس: " 116/  1ج " تنبيو ا٣بواطر " ، و 124/  3ج " إحياء علوم الدين " ٓب أقف عليها هبذه العبارة، نعم ُب 
ونقلها . " إن الدرىم يصيبو الرجل من الربا أعظم عند اهلل ُب ا٣بطيئة من ست وثالثْب زنية يزنيها الرجل، الربا عرض الرجل ا٤بسلم: فذكر الربا وعظم شأنو، فقال

، كتاب االٲبان 359/  2ج " الكاُب "  - 4. 1ؤمن، ا٢بديث ، كتاب االٲبان والكفر، باب الرواية على ا٤ب359/  2ج " الكاُب "  - 3. ا٤بؤلف رٞبو اهلل، با٤بعُب
، كتاب االٲبان والكفر، باب من طلب عثرات ا٤بؤمنْب وعوراهتم، 354/  2ج " الكاُب "  - 5". عنو " بدل " عليو . " 3والكفر، باب الرواية على ا٤بؤمن، ا٢بديث 

 . ] * [ 1ا٢بديث 
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أف، خرج من واليتو، : إذا قال ا٤بؤمن الخيو: ٠بعت أبا عبد اهلل عليو السالم يقول: وعن أيب ٞبزة قال 1معصية، وحرمة مالو كحرمة دمو 
وروى الفضيل عن أيب  2. أنت عدوي، كفرا أحدٮبا، وال يقبل اهلل تعأب من مؤمن عمال، وىو مضمر على أخيو ا٤بؤمن سوء: وإذا قال

الكرب والَبفع، : وثامنها 2. عْب مؤمن إال مات بشرميتو، وكان قمنا أن ال يرجع إٔب خّبما من إنسان يطعن ُب : جعفر عليو السالم قال
 وا٤بناظرة ال تنفك عن التكرب على االقران واالمثال، والَبفع فوق ا٤بقدار ُب ا٥بيئات واجملالس، وعن إنكار كالم خصمهم، وإن الح كونو

وىذا عْب الكرب . فلج عليهم بأنا ٨بطئون وأن ا٢بق قد ظهر ُب جانب خصمناوال يصرحون عند ظهور ال. حقا، حذرا من ظهور غلبتهم
 5بق الذي قد أخرب عنو النيب صلى اهلل عليو وآلو بأنو ال يدخل ا١بنة من ُب قلبو منو مثقال، وقد فسره صلى اهلل عليو وآلو ُب ا٢بديث السا

بالصاد ا٤بهملة " غمص الناس " قائلو وعدم االعَباف بو بعد ظهوره، و  رده على": بطر ا٢بق "   وا٤براد ب. بأنو بطر ا٢بق وغمص الناس
وىذا ا٤بناظر قد رد ا٢بق على قائلو بعد ظهوره لو، وإن خفي على غّبه، ورٗبا احتقره حيث يزعم أنو . احتقارىم: بعد ا٤بيم والغْب ا٤بعجمة

 . لقوانْب ا٤بؤدية إليو٧بق، وأن خصمو ىو ا٤ببطل الذي ٓب يعرف ا٢بق، واللو ملكة العلم وا

 (ىامش)
. 8، كتاب االٲبان والكفر، باب السباب، ا٢بديث 361/  2ج " الكاُب "  - 2. 2، كتاب االٲبان والكفر، باب السباب، ا٢بديث 364/  2ج " الكاُب "  - 1
إحياء علوم "  44، كتاب االٲبان، الباب 94/  1 ج" صحيح مسلم "  - 4. 9، كتاب االٲبان والكفر، باب السباب، ا٢بديث 361/  2ج " الكاُب "  - 3

،  93/  1ج " صحيح مسلم " ، وىو ُب 175سبق ا٢بديث ُب االمر الرابع من القسم الثاين من النوع االول من الباب االول، الصفحة  - 5. 335/  3ج " الدين 
 . ] * [ 437 - 436/  1ج " الآلٕب " ٕب عوا" ، -" غمص الناس " بدل " غلط الناس : " وفيو - 39كتاب االٲبان، الباب 
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وعن أيب عبد  1. العظمة إزاري، والكربياء ردائي، فمن نازعِب فيهما قصمتو: وعن النيب صلى اهلل عليو وآلو أنو قال حاكيا عن اهلل تعأب
وما غمص ا٣بلق وسفو : قلت: قال. فو ا٢بقإن أعظم الكرب غمص ا٣بلق، وس: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: اهلل عليو السالم قال

وروى ا٢بسْب بن أيب العالء عن أيب عبد اهلل  2. ٯبهل ا٢بق ويطعن على أىلو، فمن فعل ذلك، فقد نازع اهلل عزوجل رداءه: ا٢بق ؟ قال
 عز وجل رداءه ٓب يزده اهلل الكرب قد يكون ُب شرار الناس من كل جنس، والكرب رداء اهلل، فمن نازع اهلل: عليو السالم قال ٠بعتو يقول

وروى زرارة عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليهما السالم  4. إن الكرب أدناه: قال. وسئل عليو السالم عن أدىن اال٢باد 3. عزوج إال سفاال
إين آكل الطعام : مقلت اليب عبد اهلل عليو السال: وعمن عمر بن يزيد، قال 5. ال يدخل ا١بنة من ُب قلبو مثقال ذرة من كرب: قاال

فأطرق أبو عبد اهلل عليو . الطيب، وأشم الرائحة الطيبة، وأركب الدابة الفارىة، ويتبعِب الغالم، فَبى ُب ىذا شيئا من التجرب، فال أفعلو
: ما ىو ؟ قال فقلت أما ا٢بق فال أجهلو، والغمص ال أدري: قال عمر. إ٭با ا١ببار ا٤بلعون من غمص الناس، وجهل ا٢بق: السالم ٍب قال

  6. من حقر الناس و٘برب عليهم فذلك ا١ببار

 (ىامش)
 - 2. 198/  1ج " تنبيو ا٣بواطر " ، 4174، كتاب الزىد، ا٢بديث 1397/  2ج " سنن ابن ماجة " ، 294/  3، ج 44/  1ج " إحياء علوم الدين "  - 1
"  - 4. 2، كتاب االٲبان والكفر، باب الكرب، ا٢بديث 349/  2ج " الكاُب "  - 3. 9، كتاب االٲبان والكفر، باب الكرب، ا٢بديث 314/  2ج " الكاُب " 

الكاُب "  - 6. 6، كتاب االٲبان والكفر، باب الكرب، ا٢بديث 314/  2ج " الكاُب "  - 5. 1، كتاب االٲبان والكفر، باب الكرب، ا٢بديث 349/  2ج " الكاُب 
 . ] * [ 13ب الكرب، ا٢بديث ، كتاب االٲبان والكفر، با311/  2ج " 
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ثالثة ال يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم يوم القيامة وال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: وعن أيب ٞبزة عن أيب جعفر عليو السالم قال
لو عن طلب عثرات مناظره ُب  التجسس وتتبع العورات، وا٤بناظر ال يكاد ٱب 2: وتاسعها 1. يزكيهم، و٥بم عذاب أليم، وعدمنهم ا١ببار

كالمو وغّبه ليجعلو ذخّبة لنفسو، ووسيلة إٔب تسديده وبراءتو أو دفع منقصتو، حٌب أن ذلك قد يتمادى بأىل الغفلة ومن يطلب علمو 
ٟبلتو كيف أ: ويقول 3للدنيا، فيتفحص عن أحوال خصمو وعيوبو، ٍب إنو قد يعرض بو ُب حضرتو، أو يشافهو هبا، ورٗبا يتبجح بو 

يا : وقال صلى اهلل عليو وآلو 4. وال ٘بسسوا: وأخجلتو، إٔب غّب ذلك ٩با يفعلو الغافلون عن الدين وأتباع الشياطْب، وقد قال اهلل تعأب
، ولو ال تتبعوا عورات ا٤بسلمْب، فمن تتبع عورة مسلم تتبع اهلل عورتو، ومن تتبع اهلل عورتو فضحو! معشر من آمن بلسانو وٓب يؤمن بقلبو 

أقرب ما يكون العبد إٔب الكفر أن يؤاخي الرجل الرجل على الدين فيحصي عليو : وعن أيب جعفر الباقر عليو السالم 5. ُب جوف بيتو
 أبعد ما يكون العبد من اهلل أن يكون الرجل يؤاخي الرجل وىو ٰبفظ زالتو ليعّبه: وعن أيب عبد اهلل عليو السالم 6. زالتو ليعّبه هبا يوماما

 : وعنو عليو السالم قال 7. هبا يوماما

 (ىامش)
إحياء " الحظ  2". شيخ زان وملك جبار ومقل ٨بتال : أليم: "... ، وٛبام ا٢بديث14، كتاب االٲبان والكفر، باب الكرب، ا٢بديث 311/  2ج " الكاُب "  1

(: 49)سورة ا٢بجرات  - 4"(. ٕبج " ، 47" / ا٤بصباح ا٤بنّب " )" ح بو كذلك ٕبج بالشئ من بايب نفع وتعب، إذا فخربو، وتبج"  - 3. 41/  1ج " علوم الدين 
،  355/  2ج " الكاُب "  - 6. 4و  2، كتاب االٲبان والكفر، باب من طلب عثرات ا٤بؤمنْب وعوراهتم، ا٢بديثان 355 - 354/  2ج " الكاُب "  - 5. 12

، كتاب االٲبان والكفر، باب من طلب عثرات ا٤بؤمنْب 355/  2ج " الكاُب "  - 7. 6راهتم، ا٢بديث كتاب االٲبان والكفر، باب من طلب عثرات ا٤بؤمنْب وعو 
 . ] * [ 7وعوراهتم، ا٢بديث 
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من لقي : وعنو عليو السالم 1. من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عّب مؤمنا بشئ ٓب ٲبت حٌب يركبو: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو
ضع أمر أخيك على أحسنو : قال أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالم ُب كالم لو: وعنو عليو السالم قال 2. ا يؤنبو أنبو اهلل ُب الدنيا واآلخرةأخاه ٗب

الفرح ٗبساءة الناس  4: وعاشرىا 3. حٌب يأتيك ما يغلبك منو، وال تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت ٘بد ٥با ُب ا٣بّب ٧بمال
وىذا غالب بْب من غلب . ، ومن ال ٰبب الخيو ا٤بسلم ما ٰبب لنفسو، فهو ناقص االٲبان بعيد عن أخالق أىل الدينوالغم بسرورىم



أن للمسلم على ا٤بسلم حقوقا إن ضيع منها  5على قلبهم ٧ببة إفحام االقران وظهور الفضل على االخوان، وقد ورد ُب أحاديث كثّبة 
روى ٧بمد بن يعقوب الكليِب، قدس اهلل روحو، بإسناده إٔب ا٤بعلى بن خنيس عن أيب . ن ٝبلتها ذلكواحدا خرج من والية اهلل وطاعتو، وم

لو سبع حقوق واجبات ما منهن حق إال وىو واجب عليو إن ضيع : ما حق ا٤بسلم على ا٤بسلم ؟ قال: قلت لو: عبد اهلل عليو السالم قال
 إين عليك شفيق أخاف ! يا معلى : جعلت فداك وماىي ؟ قال:  فيو نصيب، قلت لومنها حقا خرج من والية اهلل وطاعتو، وٓب يكن اهلل

 (ىامش)
 - 3. 4، كتاب االٲبان والكفر، باب التعبّب، ا٢بديث 356/  2ج " الكاُب "  - 2. 2، كتاب االٲبان والكفر، باب التعبّب، ا٢بديث 356/  2ج " الكاُب "  - 1
، قسم ا٢بكم، ا٢بكمة 538ص " هنج البالغة " ، والشطر االخّب منو ُب 3ان والكفر، باب التهمة وسوء الظن، ا٢بديث ، كتاب االٲب362/  2ج " الكاُب " 

، كتاب االٲبان والكفر، باب حق ا٤بؤمن على أخيو وأداء حقو، 174 - 169/  2ج " الكاُب " راجع  - 5. 41/  1ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 4. 364
 . ] * [ 14و  7، 5، 2ا٢بديث 
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أيسر حق منها أن ٙبب لو ما ٙبب لنفسك وتكره لو ما تكره : ال قوة إال باهلل، قال: قلت لو: أن تضيع وال ٙبفظ، وتعلم وال تعمل، قال
ك، وا٢بق أن تعينو بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجل: أن ٘بتنب سخطو وتتبع مرضاتو وتطيع أمره، وا٢بق الثالث: لنفسك، وا٢بق الثاين

أن يكون لك : أن ال تشبع وٯبوع، وال تروى ويظمأ، وال تلبس ويعرى، وا٢بق السادس: أن تكون عينو ودليلو ومرآتو، وا٢بق ا٣بامس: الرابع
أن ترب قسمو، و٘بيب : خادم وليس الخيك خادم، فواجب أن تبعث خادمك فيغسل ثيابو ويصنع طعامو وٲبهد فراشو، وا٢بق السابع

ود مريضو، وتشهد جنازتو، وإذا عملت أن ال حاجة تبادره إٔب قضائها، وال تلجئو أن يسألكها، ولكن تبادره مبادرة، فإذا دعوتو، وتع
تزكية النفس والثناء عليها، وال  3: وحادي عشرىا 2. واالخبار ُب ىذا الباب كثّبة 1. فعلت ذلك وصلت وال يتك بواليتو وواليتو بواليتك

لست ٩بن " وكثّبا ما يصرح بقولو . ناء على نفسو إما تصرٰبا، أو تلوٰبا وتعريضا، بتصويب كالمو وهتجْب كآب خصموٱبلو ا٤بناظر من الث
ثناء ا٤برء على : ما الصدق القبيح ؟ قال: وقيل لبعض العلماء 4: فال تزكوا أنفسكم: و٫بو، وقد قال اهلل تعأب" ٱبفى عليو أمثال ىذا 

ى نفسك مع قبحو وهني اهلل تعأب عنو، ينقص قدرك عند الناس، ويوجب مقتك عند اهلل تعأب، وإذا أردت واعلم أن ثناءك عل. 5نفسو 
 أن تعرف أن ثناءك على نفسك ال يزيد ُب قدرك عند غّبك، فانظر إٔب أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم 

 (ىامش)
، كتاب 174 - 169/  2ج " الكاُب " روي ُب  - 2. 2خيو وأداء حقو، ٢بديث ، كتاب االٲبان والكفر، باب حق ا٤بؤمن على أ169/  2ج " الكاُب "  1

"  - 5. 32(: 52)سورة النجم  - 4. 41/  1ج " إحياء علوم الدين " الحظ  - 3. حديثا ُب ذلك 16االٲبان والكفر، باب حق ا٤بؤمن على أخيو وأداء حقو، 
 . ] * [ 32" / بداية ا٥بداية " ، 41/  1ج " إحياء علوم الدين 
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بالفضل كيف يستنكره قلبك، ويستثقلو طبعك، وكيف تذمهم عليو إذا فارقتهم، فاعلم أهنم أيضا ُب حال تزكيتك نفسك يذمونك يقلوهبم 
م بوجو النفاق، وا٤بتناظرون يضطرون إليو، فإهنم يلقون ا٣بصوم واالقران وأتباعه: وثاين عشرىا. ناجزا، ويظهرونو بألسنتهم إذا فارقتهم

مسآب، وقلب منازع، ورٗبا يظهرون ا٢بب والشوق إٔب لقائهم، وفرائصهم مرتعدة ُب ا٢بال من بغضهم، ويعلم كل واحد من صاحبو أنو  
إذا تعلم الناس العلم، وتركوا العمل، وٙبابوا بااللسن وتباغضوا : وقد قال صلى اهلل عليو وآلو. كاذب فيما يبديو، مضمر خالف ما يظهره

فهذه اثنتا عشرة خصلة مهلكة، . نسأل اهلل العافية 1. فأصمهم وأعمى أبصارىم. وب، وتقاطعوا ُب االرحام، لعنهم اهلل عند ذلكبالقل
م أو٥با الكرب احملرم للجنة، وآخرىا النفاق ا٤بوجب للنار، وا٤بتناظرون يتفاوتون فيها على حسب درجاهتم، وال ينفك أعظمهم دينا، وأكثرى

مواد ىذه االخالق، وإ٭با غايتهم إخفاؤىا و٦باىدة النفس عن ظهورىا للناس وعدم اشتغا٥بم بدوائها، واالمر ا١بامع ٥با عقال من ٝبلة 
ُب : فإن قلت. وبا١بملة فالعلم ال يهمل العآب أبدا، بل إما أن يهلكو ويشقيو، أو يسعده ويقربو من اهلل تعأب ويدنيو. طلب العلم لغّب اهلل

أن : إحداٮبا ترغيب الناس ُب العلم، إذ لوال حب الرئاسة ال ندرست العلوم، وُب سد باهبا ما يفَب ىذه الرغبة، والثانية: انا٤بناظرة فائدت
 صدقت، وٓب نذكر ما ذكرناه لسد باب ا٤بناظرة، بل ذكرنا ٥با ٜبانية : قلنا. فيها تشحيذ ا٣باطر وتقوية النفس لدرك مآخذ العلم



 (ىامش)
 . ] * [ 42/  1ج " الدين إحياء علوم "  1
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شروط واثنٍب عشرة آفة لّباعي ا٤بناظر شروطها، وٰبَبز عن آفاهتا ٍب يستدر فوائدىا من الرغبة ُب العلم وتشحيذ ا٣باطر، فإن كان غرضك 
فإن اهلل تعأب ورسولو أنو ينبغي أن يرخص ُب ىذه اآلفات، وٙبتمل بأٝبعها الجل الرغبة ُب العلم وتشحيذ ا٣باطر، فبئس ما حكمت، 

نعم الرئاسة باعث طبيعي، والشيطان موكل بتحريكو والَبغيب فيو، . وأصفياءه رغبوا ا٣بلق ُب العلم ٗبا وعدوا من ثواب اآلخرة ال بالرئاسة
هلل صلى اهلل واعلم أن من ٙبركت رغبتو ُب العلم بتحريك الشيطان، فهو ٩بن قال فيهم رسول ا. وىو مستغن عن نيابتك عنو ومعاونتك

ومن ٙبركت رغبتو بتحريك االنبياء عليهم السالم وترغيبهم ُب  2وبأقوام الخالق ٥بم،  1إن اهلل يؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر، : عليو وآلو
ذ ا٣باطر وأما تشحيذ ا٣باطر فقد صدقت، فليشح. ثواب اهلل تعأب، فهو من ورثة االنبياء وخلفاء الرسل وأمناء اهلل تعأب على عباده

عن   وليجتنب ىذه اآلفات الٍب ذكرناىا، فإن كان ال يقدر على اجتناهبا فليَبكو، وليلزم ا٤بواظبة على الطعم وطول التفكر فيو وتصيفة القلب
والشئ إذا كانت لو منفعة واحدة . كدورات االخالق، فإن ذلك أبلغ ُب التشحيذ، وقد تشحذت خواطر أىل الدين بدون ىذه ا٤بناظرة

 : فات كثّبة، ال ٯبوز التعرض آلفاتو الجل تلك ا٤بنفعة الواحدة، بل حكمو ُب ذلك حكم ا٣بمر وا٤بيسر، قال اهلل تعأبوآ

 (ىامش)
 1ج " إحياء علوم الدين " ، 241/  2ج " سنن الدارمي " ، 349/  2ج " مسند أٞبد " ، 47، الباب (1)، كتاب االٲبان 146/  1ج " صحيح مسلم "  - 1
" فيض القدير : " ، وشرحو74/  1ج " ا١بامع الصغّب " ، 43/  1ج " إحياء علوم الدين "  - 2. 213/  7، ج 343، 342/  5ج " ٦بمع الزوائد "  ،43/ 

 . ] * [ 1، كتاب ا١بهاد، باب من ٯبب عليو ا١بهاد ومن ال ٯبب، ا٢بديث 19/  5ج " ٦بمع الزوائد " ، 1938، ا٢بديث 279/  2ج 
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فحرمهما لذلك وأكد  1. ألونك عن ا٣بمر وا٤بيسر قل فيهما إٍب كبّب ومنافع للناس وإٜبهما أكرب من نفعهمايس
 . واهلل ا٤بوفق. ٙبرٲبهما

 (ىامش)
 . 219(: 2)سورة البقرة  - 1

 [337 ] 
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الكتابة من أجل ا٤بطالب الدينية، وأكرب أسباب ا٤بلة ا٢بنيفية من الكتاب والسنة، وما يتبعهما من : االؤب: وفيو مسائل
فإن كان : قسمة ُب االحكام حسب العلم ا٤بكتوبوىي من. يتوقفان عليو من ا٤بعارف العقلية[ ما ] العلوم الشرعية، و 

واجبا على االعيان فهي كذلك، حيث يتوقف حفظو عليها، وإن كان واجبا على الكفاية فهي كذلك، وإن كان 
وىي ُب زماننا ىذا بالنسبة إٔب الكتاب والسنة موصوفة بالوجوب مطلقا، إذ ال يوجد من  . مستحبا فكتابتو مستحبة

م بفرض الكفاية بالنسبة إٔب االقطار، سيما كتب التفسّب وا٢بديث، فإن معا٤بهما قد أشرفت على كتب الدين ما يقو 
االندراس، ورايات أعالمهما قد آذنت باالنتكاس، فيجب على كل مسلم االىتمام ٕبا٥بما كتابة وحفظا وتصحيحا 

 يو كفاية ٱباطب ومن القواعد ا٤بعلومة أن فرض الكفاية إذا ٓب يقم بو من ف. ورواية، كفاية

 [344 ] 
وقد ورد . بو كل مكلف، ويأٍب بالتقصّب فيو كل مكلف بو، فيكون ُب ذلك كالواجب العيِب إٔب أن يوجد ما فيو كفاية

فمنو عن النيب صلى اهلل عليو وآلو أنو : مع ذلك ُب ا٢بث على الكتابة والوعد بالثواب ا١بزيل على فعلها كثّب من اآلثار
أن رجال من االنصار كان ٯبلس إٔب النيب صلى اهلل عليو : وروي 1. كتابتو: وما تقييده ؟ قال: م، قيلقيدوا العل: قال

استعن بيمينك، : وآلو يستمع منو ا٢بديث فيعجبو وال ٰبفظو، فشكا ذلك إٔب النيب صلى اهلل عليو وآلو، فقال لو النيب
إنكم صغار قوم، ويوشك : و دعا بنيو وبِب أخيو، فقالأن: وعن ا٢بسن بن علي عليهما السالم 2. وأومأ بيده أي خط

وعن أيب بصّب  3. أن تكونوا كبار قوم آخرين، فتعلموا العلم، فمن ٓب يستطع منكم أن ٰبفظو فليكتبو وليضعو ُب بيتو
القلب : وعنو عليو السالم قال 4. اكتبوا فإنكم ال ٙبفظون حٌب تكتبوا: ٠بعت أبا عبد اهلل عليو السالم يقول: قال

 : قال أبو عبد اهلل عليو السالم: وعن عبيد بن زرارة قال 5. يتكل على الكتابة

 (ىامش)
سنن "  - 2. 196/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 68/  1ج " عوإب الآلٕب " ، 364" / احملدث الفاصل " ، 146/  1ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب "  - 1

/  1ج " سنن الدارمي "  - 3. 66/  2ج " تدريب الراوي " ، 68 - 65" / تقييد العلم " ، 2666، ا٢بديث 12، كتاب العلم، الباب 39/  5ج " الَبمذي 
، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب وا٢بديث وفضل الكتابة 52/  1ج " الكاُب "  - 4. 82/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 91" / تقييد العلم " ، 134

 . ] * [ 8، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب وا٢بديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ا٢بديث 52/  1ج " الكاُب "  - 5. 9ديث والتمسك بالكتب، ا٢ب
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اكتب : قال ٕب أبو عبد اهلل عليو السالم: وعن ا٤بفضل بن عمر قال 1. احتفظوا بكتبكم، فإنكم سوف ٙبتاجون إليها

 2. ت فأورث كتبك بنيك، فإنو يأٌب على الناس زمان ىرج ال يأنسون فيو إال بكتبهموبث علمك ُب إخوانك، فإن م
إن ا٤بؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها : وروى الصدوق ُب أماليو بإسناده إٔب النيب، صلى اهلل عليو وآلو أنو قال

ينة أوسع من الدنيا وما فيها، ومن جلس علم كانت الورقة سَبا فيما بينو وبْب النار، وأعطاه اهلل تعأب بكل حرف مد
ٯبب على : الثانية 3. جلست إٔب عبدي، وعزٌب وجالٕب السكننك ا١بنة معو وال أبإب: عند العآب ساعة ناداه ا٤بلك

الكاتب إخالص النية هلل تعأب ُب كتابتو، كما ٯبب إخالصها ُب طلبو العلم، الهنا عبادة وضرب من ٙبصيل العلم 
من ذمو ووعيده ما فيو   4صد هبا لغّب اهلل تعأب من حفوظ النفس والدنيا كالقصد بالعلم، وقد تقدم وحفظو، والق

أنو موقع بيده ما يكون يوم القيامة حجة لو أو عليو، فلينظر ما يوقعو، ويَبتب على  -خّبا أو شرا  -ويزيد عنو . كفاية
 حياتو وبعد موتو دىرا طويال، فهو شريك ُب أجر من خطو ما يَبتب من خّب أو شر، ومن سنة أو بدعة يعمل هبا ُب

ويعلم من ذلك أن ثواب الكتابة رٗبا زاد على ثواب العلم ُب بعض ا٤بوارد، بسبب  . ينتفع بو أو وزره، فلينظر ما يسببو
 كثرة االنتفاع بو ودوامو، ومن ىنا جاء تفضيل مداد العلماء على دماء 

 (ىامش)
، كتاب 52/  1ج " الكاُب "  - 2. 14كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب وا٢بديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ا٢بديث ،  52/  1ج " الكاُب "  - 1

تقدم ُب أول  - 4. باختالف يسّب 41 - 44" / أمإب الصدوق "  - 3. 11فضل العلم، باب رواية الكتب وا٢بديث، وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، ا٢بديث 
 . ] * [ ولالباب اال
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ينبغي لطالب العلم أن  3: الثالثة 2. حيث إن مدادىم ينفع بعد موهتم، ودماء الشهداء ال تنفع بعد موهتم 1الشهداء 

يعتِب بتحصيل الكتب احملتاج إليها ُب العلوم النافعة ما أمكنو بكتابة أو شراء، وإال فبإجارة أو عارية، الهنا آلة 
رب هبا االفاضل ُب االزمنة السابقة، وحصل ٥بم بواسطتها ترق زائد على من ٓب يتمكن منها، التحصيل، وكثّبا ما تد

وال ينبغي للطالب أن ٯبعل ٙبصيها وٝبعها وكثرهتا حظو من العلم،  4. و٥بم ُب ذلك أقاصيص يطول االمر بشرحها
إذا ٓب تكن  5: ولقد أحسن القائل. خونصيبو من الفهم، بل ٰبتاج مع ذلك إٔب التعب وا١بد وا١بلوس بْب يدي ا٤بشاي

أن ال يشتغل بنسخها إن أمكنو ٙبصيلها بشراء و٫بوه، الن االشتغال : فجمعك للكتب ال ينفع الرابعة* حافظا واعيا 
نعم لو تعذر الشراء لعدم الثمن أو لعزة الكاتب، فليكتب لنفسو، وال يرضى باالستعارة مع إمكان . بتحصيل العلم أىم

 . ٛبلكو

 (امشى)
نقلو  - 2. 67" / عدة الداعي " ، "أمإب الصدوق " ، نقال عن 14/  2ج " ٕبار االنوار " ، 849، ا٢بديث 284/  4ج " كتاب من ال ٰبضره الفقيو "  - 1

ُب تفضيل مداد العلماء على دماء  ا٥بامش وجها آخر. 61/  4ج " عوإب الآلٕب " ونقل ابن أيب ٝبهور االحسائي ُب . ، عن بعض العلماء67" / عدة الداعي " ُب 
، عن أيب 416 - 415" / تاريخ ا٢بكماء " ومن ذلك ما نقلو القفطي ُب  - 4. 164" / تذكرة السامع " الحظ  - 3. الشهداء، عن العالمة ا٢بلي رٞبة اهلل عليو

أفهم ما فيو والتبس علي غرض واضعو حٌب أعدت قراءتو أربعْب مرة وصار فما كنت " ما بعد الطبيعة " ٍب عدت إٔب العلم اال٥بي وقرأت كتاب : "... علي ابن سينا
فإذا أنا ُب يوم من االيام حضرت وقت العصر ُب الوراقْب . ىذا كتاب ال سبيل إٔب فهمو: ٕب ٧بفوظا وأنا مع ذلك ال أفهمو وال ا٤بقصود بو وأيست من نفسي، وقلت



اشَب مِب ىذا، فإنو رخيص أبيعكو بثالثة دراىم وصاحبو ٧بتاج : رد متربم معتقد أن ال فائدة ُب ىذا العلم، فقال ٕبوبيد دالل ٦بلد ينادي عليو، فعرضو علي فرردتو 
الكتاب بسبب فاشَبيتو فإذا ىو كتاب اليب نصر الفارايب ُب أغراض ما بعد الطبيعة، فرجعت إٔب بيٍب وأسرعت قراءتو، فانفتح علي ُب الوقت أغراض ذلك . إٔب ٜبنو

احملدث " ىو ٧بمد بن بشّب االزدي كما ُب  - 5". و قد صار ٕب على ظهر القلب وفرحت بذلك وتصدقت ثاين يومو بشئ كثّب على الفقراء شكرا هلل تعأب أن
* شهد با١بهل ُب ٦بلس أأ: ، وقبلو38" / روضة العقالء " ، و 49/  1ج " ٧باضرات االدباء " ، و 82/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، و 388" / الفاصل 

 ] * [ وعلمي ُب الكتب مستودع 
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ومن . ومٌب آل ا٢بال إٔب النسخ فليشمر لو، فإن اهلل يعينو وال يضيع بو حظو من العلم، وال يفوت ا٢بظ إال بالكسل

يو فيها يستحب إعارة الكتب ٤بن ال ضرر عل 2: ا٣بامسة. ٝبلة صا٢بة ُب ذلك 1ضبط وقتو حصل مطلبو، وقد تقدم 
٩بن ال ضرر منو هبا استحباب مؤكدا، ٤با فيو من االعانة على العلم وا٤بعاضدة على ا٣بّب وا٤بساعدة على الرب والتقوى، 

من ٖبل : وقال آخر 3. بركة العلم إعارة الكتب: وقد قال بعض السلف. مع ما ُب مطلق العارية من الفضل واالجر
وينبغي للمستعّب أن يشكر للمعّب  4و ٲبوت فال ينتفع بو، أو تذىب كتبو، أن ينساه، أ: بالعلم ابتلي بإحدى ثالث
إذا استعار كتابا وجب عليو حفظو من التلف والتعيب، وأن ال يلط بو وال يطل : السادسإ. ذلك الحسانو وٯبزيو خّبا

على صاحبو، ولئال يكسل مقامو عنده، بل يرده إذا قضى حاجتو، وال ٰببسو إذا استغُب عنو، لئال يفوت االنتفاع بو 
وأما إذا طلبو ا٤بالك حرم عليو حبسو ويصّب ضامنا  5. عن ٙبصيل الفائدة منو، ولئال ٲبنع صاحبو من إعارة غّبه إياه

وبسبب حبسها والتقصّب ُب حفظها  6لو، وقد جاء ُب ذم االبطاء برد الكتب عن السلف أشياء كثّبة نظما ونثرا، 
 . امتنع غّب واحد من إعارهتا

 (ىامش)
" شرح ا٤بهذب " ، 168 - 167" / تذكرة السامع " الحظ  - 2. 231 - 224لعلو يريد ما تقدم ُب القسم االول من النوع الثالث من الباب االول، ص  - 1

قالو سفيان  - 4. وكيع نسب إٔب 67/  1ج " شرح ا٤بهذب " وُب . 94/  2ج " تدريب الراوي " ، 175" / أدب االمالء واالستمالء "  - 3. 67/  1ج 
وىذا شئ : " 371/  3ج " االنوار النعمانية " قال احملدث ا١بزائري رٞبو اهلل ُب . 67/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 94/  2ج " تدريب الراوي " الثوري كما ُب 

ناتو ُب االسواق بأٖبس قيمة، وان لنا شيخ آخر إذا طلبنا ٫بن شاىدناه مرارا كثّبة، وقد كان لنا شيخ ٰبصل منو بعض البخل بالكتب، فبقيت كتبو بعده، قد باعتها ب
 - 5".  أوالدا قابلْب للعلم وفهمو أو غّبنا منو كتابا وكان لو حاجة إليو قلع االوراق الٍب ٰبتاج إليها وأعطى الباقي، فنمت كتبو وانتفع العلماء هبا وأعطاه اهلل تعأب

" ، 154 - 146" / تقييد العلم " راجع  - 6". من سلك ُب إعارة الكتاب طريق البخل وضن بو عمن ليس لو بأىل " ُب  154 - 146" / تقييد العلم " انظر 
 . ] * [ 179 - 176" / أدب االمالء واالستمالء 
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ياض ال ٯبوز أن يصلح كتاب غّبه ا٤بستعار أو ا٤بستأجر بغّب إذن صاحبو، وال ٰبشيو، وال يكتب شيئا ُب ب 1: السابعة

وال يسوده، وال يعّبه غّبه، وال  2فواٙبو وخواٛبو، إال إذا علم رضا مالكو، وىو كما يكتبو احملدث على جزء ٠بعو، 
يودعو لغّب ضرورة حيث ٯبوز شرعا، وال ينسخ منو بغّب إذن صاحبو، فإن النسخ انتفاع زائد على االنتفاع با٤بطالعة 

بو غّب معْب، فال بأس بالنسخ منو ٤بن ٯبوز لو إمساكو واالنتفاع بو مع فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع . وأشق
وال بأس بإصالحو ٩بن ىو أىل لذلك من الناظر فيو أو من يأذن لو، بل قد ٯبب، فإن ٓب يكن لو ناظر . االحتياط

س ُب بطنو، وال وإذا نسخ منو بإذن صاحبو أو ناظره، فال يكتب منو والقرطا. خاص فالنظر فيو إٔب ا٢باكم الشرعي
وبا١بملة فيجب حفظو من كل ما يعد عرفا تقصّبا، وىو أمر . فوق الكتابة 3يضع احملربة عليو، وال ٲبر بالقلم ا٤بمدود 



خصوصا ا٤بتهاون ٕبفظ الكتب، فإن كثّبا من . زائد على حفظ االنسان كتابو، فقد ٯبوز فيو ما ال ٯبوز ُب ا٤بستعار
إذا نسخ من  4: الثامنة. بسبب الطبع البارد، وىذا االمر ال يسوغ ُب ا٤بستعار بوجو الناس ٗبتهن كتابو ُب الغاية

 5الكتاب أو طالعو، فال يضعو على االرض مفروشا منشورا، بل ٯبعلو بْب كتابْب مثال، أو كرسي على الوجو ا٤بعروف، 
 . لئال يسرع تقطيع حبكو وورقو وجلده

 (ىامش)
بدل " على حسب ما ٠بعو : " ولكن ُب سائر النسخ" ن " و "   ى" ، و 169" / تذكرة السامع " ىكذا ُب  - 2. 169 - 168" / تذكرة السامع " الحظ  - 1
مدد  "، مادة 68" / ا٤بصباح ا٤بنّب " يعِب القلم الذي غمس ُب الدواة وبو مداد، قال ُب  - 3. وكيف ما كان فال ٚبلو العبارة من االهبام واالٝبال" على جزء ٠بعو " 

كرسي الكتب ىو "  - 5. 174" / تذكرة السامع " الحظ  - 4". أخذت منها بالقلم للكتابة : ا٤بداد ما يكتب بو، ومددت من الدواة واستمددت منها": " 
 (. ] * [ ، ا٥بامش174" / تذكرة السامع " )" شد أوراقو : الرحل للكتاب، وحبك الكتاب
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فوفة، فلتكن على كرسي، أو ٙبتها خشب أو رق و٫بو ذلك، واالؤب أن يكون بينها إذا وضع الكتب مص 1: التاسعة

وإذا وضعها على خشب أو ٫بوه جعل فوقها وٙبتها . وبْب االرض خلو، وال يضعها على االرض كي ال تتندى أو تبلى
ويراعي االدب ُب . ّبهما ٲبنع من تأكل جلودىا بو، وكذلك ٯبعل بينها وبْب ما يصادمها أو يسندىا من حائط أو غ

وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها وشرف مصنفها، فيضع االشرف أعلى الكل، ٍب يراعي التدريج، فإن كان فيها 
ا٤بصحف الكرًن جعلو أعلى الكل واالؤب أن يكون ُب خريطة ذات عروة ُب مسمار أو وتد ُب حائط طاىر نظيف ُب 

تفسّب القرآن، ٍب تفسّب ا٢بديث، ٍب أصول الدين، ثن أصول الفقو، ٍب صدر اجمللس، ٍب كتب ا٢بديث الصرف، ٍب 
ُب أثنائو  2وال يضع ذات القطع الكبّب فوق دوات الصغّب، لئال يكثر تساقطها، وال يكثر وضع الردة . الفقو، ٍب العربية

فائدتو معرفة و  3وينبغي أن يكتب اسم الكتاب عليو ُب جانب آخر الصفحات من أسفل، . لئال يسرع تكسرىا
أن ال ٯبعل الكتاب خزانة للكراريس أو غّبىا، وال ٨بدة وال مروحة  4: العاشرة. الكتاب وتيسر إخراجو من بْب الكتب

وال يطوي . وال متكا وال مقتلة للرباغيث وغّبىا، السيما ُب الورق[ وال مستندا : خ ل] وال مسندا  5وال مكنسا 
 . م بعود أو بشئ جاف، بل بورقة لطيفة و٫بوىا، وإذا ظفر فال يكبس ظفره قوياحاشية الورقة أو زاويتها، وال يعل

 (ىامش)
يعِب ما  - 3(. ، ا٥بامش172" / تذكرة السامع " )" الردة ىي القطعة الزائدة من ا١بلد فوق الدفة اليسرى "  - 2. 172 - 174" / تذكرة السامع " الحظ  - 1

الحظ  - 4". وٯبعل رؤوس حروف ىذه الَبٝبة إٔب الغاشية الٌب من جانب البسملة : " ، ىنا172" / تذكرة السامع " اد ُب ، وز "عطف الكتاب " يطلق عليو اليوم 
وا٤بكبس . 172" / تذكرة السامع " كما ُب " وال مكبسا " ىكذا ُب ٝبيع النسخ ا٤بخطوطة، وٰبتمل أن يكون الصواب  - 5. 173 - 172" / تذكرة السامع " 
 ". ] * [ آلة لكبس الصوف والورق وما أشبو ": " كبس " ، مادة 773/  2ج " ا٤بعجم الوسيط "  كما ُب  -
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إذا استعار كتابا ينبغي لو أن يتفقده عند أخذه ورده، وإذا اشَبى كتابا تعهد أولو وآخره ووسطو،  1: ا٢بادية عشرة

يغلب على ظنو صحتو إذا ضاق الزمان عن تفتيشو أن يرى  وترتيب أبوابو وكراريسو، وتصفح أوراقو واعترب صحتو، و٩با
يريد إصالحو بالضرب  2. ال يضئ الكتاب حٌب يظلم: إ٢باقا أو إصالحا، فإنو من شواىد الصحة، حٌب قال بعضهم



إذا نسخ شيئا من كتب العلم الشرعية، فينبغي أن يكون على طهارة  3: الثانية عشرة. والكشط، واال٢باق و٫بوىا
ا٢بمد اهلل والصالة " و " بسم اهلل الرٞبن الرحيم " ال طاىر البدن والثياب وا٢برب والورق، ويبتدئ الكتاب بكتابة مستقب

وإن ٓب يكن ا٤بصنف قد كتبها، لكن إن ٓب تكن من كالم ا٤بصنف أشعر بذلك، بأن يقول بعد " على رسولو وآلو 
آخر : " تاب با٢بمد لة والصالة والسالم، بعدما يكتبوكذلك ٱبتم الك. قال ا٤بصنف أو الشيخ، و٫بو ذلك: ذلك

ًب الكتاب الفالين، أو ا١بزء الفالين، : " إن ٓب يكن كمل الكتاب، ويكتب إذا كمل" ا١بزء الفالين، ويتلوه كذا وكذا 
، أو سبحانو، تعأب: وكلما كتب اسم اهلل تعأب أتبعو بالتعظيم، مثل. و٫بو ذلك، ففيو فوائد كثّبة" وبتمامو ًب الكتاب 

أو عز وجل، أو تقدس و٫بو ذلك، ويتلفظ بذلك أيضا، وكلما كتب اسم النيب صلى اهلل عليو وآلو كتب بعده الصالة 
وال ٱبتصر الصالة ُب الكتاب، وال يسأم من تكريرىا ولو . عليو وعلى آلو والسالم، ويصلي ويسم ىو بلسانو أيضا

" صلسم " أو " صم " أو " صلم " أو " صلعم " ومْب ا٤بتخلفْب من كتابة وقعت ُب السطر مرارا كما يفعل بعض احملر 
 فإن ذلك كلو خالف االؤب وا٤بنصوص، بل قال بعض " صلو " أو 

 (ىامش)
. ] * 132 - 128/  2ج " فتح الباقي " ، 173" / تذكرة السامع " الحظ  - 3. 173" / تذكرة السامع "  - 2. 172 173" / تذكرة السامع " الحظ  - 1
 ] 
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وأقل ما ُب االخالل بإكما٥با تفويت الثاب العظيم عليها، فقد ورد عنو صلى اهلل  1. قطعت يده" صلعم " إن أول من كتب : العلماء
ة وإذا مر بذكر أحد من الصحاب 2. من صلى علي ُب كتاب ٓب تزل ا٤بالئكة تستغفر لو مادام ا٠بي ُب ذلك الكتاب: عليو وآلو أنو قال

" تغمده اهلل برٞبتو " أو " رٞبو اهلل " أو بذكر أحد من السلف االعالم كتب " رضوان اهلل عليو " أو " رضي اهلل عنو " سيما االكابر كتب 
وقد جرت العادة باختصاص الصالة والسالم باالنبياء، وينبغي أن ٯبعل الئمة عليهم السالم السالم، وإن جاز خالف ذلك  . و٫بو ذلك
  3. ٯبوز الصالة على كل مؤمن، كما دل عليو القرآن وا٢بديث كلو، بل

 (ىامش)
" / أدب االمالء واالستمالء " ، 8، ا٢بديث 111 - 114/  1ج " الَبغيب والَبىيب "  - 2. 77/  2ج " تدريب الراوي " ، 132/  2فتح الباقي ج "  - 1

 - 74/  2ج " تدريب الراوي " ، 279/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 137 - 136/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 111، 36" / شرف أصحاب ا٢بديث " ، 64
 157دل عليو من القرآن اآلية  - 3. ، كتاب الدعاء، باب الصالة على النيب ٧بمد وأىل بيتو عليهم السالم495 - 491/  2ج " الكاُب " وراجع للتوسع . 75

، "وصل عليهم إن صالتك سكن ٥بم (: "... 9)من سورة التوبة  143واآلية " من رهبم ورٞبة وأولئك ىم ا٤بهتدون  أولئك عليهم صلوات(: "... 2)من سورة البقرة 
،  757/  2ج " صحيح مسلم " ، و 444/  2ج " تفسّب ابن كثّب " ، و 6/  1ج " إيضاح الفوائد " ا٤بطبوع ُب أول " جامع الفوائد " ما روي ُب : ومن ا٢بديث
/  2، ج 44 - 39/  2ج " عوإب الآلٕب " ، و 228/  6ج " صبح االعشى " ، و 196/  4ج " تفسّب كشف االسرار " ، و 54، الباب (12)كتاب الزكاة 

: 1796، ا٢بديث 8الباب ( 8)، كتاب الزكاة 572/  1ج " سنن ابن ماجة " وُب " اللهم صل عليو آل أيب أوَب : " صلى اهلل عليو وآلو قال" ، من أن النيب 232
" اللهم صل على آل أيب أوَب : إذا أتاه الرجل بصدقة مالو صلى عليو، فأتيتو بصدقة مإب، فقال[ وآلو ] كان رسول اهلل صلى اهلل عليو : عن عبد اهلل بن أيب أوَب" 

النيب ] كان : " 444/  2ج " بن كثّب تفسّب ا" ، و 6527، ا٢بديث 88/  5ج " فيض القدير : " ، حرف الكاف، وشرحو144/  2ج " ا١بامع الصغّب " وُب 
، كتاب الصالة، 89 - 88/  2ج " سنن أيب داود " وُب " كناية عمن ينبسون إليو . اللهم صل عليو آل أيب فالن: إذا أتاه قوم بصدقتهم قال[ صلى اهلل عليو وآلو 

صلى اهلل عليك وعلى : وسلم[ وآلو ] فقال النيب صلى اهلل عليو . ى زوجيصل علي وعل: وسلم[ وآلو ] أن امرأة قالت النيب صلى اهلل عليو : " 1533ا٢بديث 
 ] * [ وذىبت االمامية إٔب : "... لوالده قدس سرٮبا أنو قال" هناية االحكام " ونقل فخر احملققْب عن كتاب ". زوجك 
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بل يكتبو وإن سقط من االصل . بالرواية وال بإثبات ا٤بصنف وكتابة ما ذكر من الثناء و٫بوه ىو دعاء ينشئو ال كالم يرويو، فال يتقيد فيو
ىذا ىو . وإذا وجد شيئا من ذلك قد جاءت بو الرواية أو مذكورا ُب التصنيف كانت العناية بإثباتو وضبطو أكثر. ا٤بنقول أو ا٤بسموع منو

وينبغي أن يذكر السالم على النيب مع . طق بذلكإٔب إسقاط ذلك كلو من الكتابة مع الن 1الراجح و٨بتار االكثر، وذىب بعض العلماء 
ال يهتم ا٤بشتغل بالعلم با٤ببالغة ُب حسن ا٣بط، وإ٭با : الثالثة عشرة. ولو اقتصر على الصالة ٓب يكن بو بأس 2الصالة عمال بظاىر اآلية، 

وقال . ىو سرعة الكتابة مع بعثرة ا٢بروفوٯبتنب التعليق جدا، وىو خلط ا٢بروف الٍب ينبغي تقريقها، وا٤بشق و . يهتم بصحتو وتصحيحو
وينبغي أن ٯبتنب الكتابة الدقيقة، النو ال ينتفع هبا، أو ال يكمل  3. أجود القراءة أبينها، وأجود ا٣بط أبينو: وزن ا٣بط وزن القراءة: بعضهم

وقد رآه يكتب  -لكاتب  4السلف قال بعض . االنتفاع هبا ٤بن ضعف نظره، ورٗبا ضعف نظر الكاتب نفسو بعد ذلك، فال ينتفع هبا
 ال تفعل فإنو ٱبونك أحوج : -خطا دقيقا 

 (ىامش)
" جامع الفوائد " )" على كل مؤمن ومؤمنة، النو ال دليل على االختصاص، فالقول بو يكون إدخاال ُب الدين ما ليس منو " رضي اهلل عنو " جواز إطالق صيغة 

اللهم صل عليو : يعِب] وىذا ا٢بديث : " ، ا٥بامش44/  2ج " عوإب الآلٕب " ُب ( ره)وقال ابن أيب ٝبهور االحسائي (. 6/  1ج " إيضاح الفوائد " ا٤بطبوع بعد 
دث وقال احمل... ". دال على جواز الصالة لغّب النيب صلى اهلل عليو والو، من سائر ا٤بؤمنْب، تبعا لو، فإنو صلى عليو آل أيب أوَب، وىو نص ُب الباب[ آل أىب أوَب 

ٓب ٯبوز العامة الصالة على آل ٧بمد وحده، مع جوازه على آحاد ا٤بؤمنْب، وعلى آل أيب أوَب، والعذر ماقالو ": " ا١بواىر الغوإب ُب شرح العوإب " ُب ( 5)ا١بزائري 
 129/  2ج " فتح الباقي " ىو أٞبد بن حنبل، كما ُب  - 1(. ، ا٥بامش44/  2ج " عوإب الآلٕب ! " )" إنو صار شعارا للرافضة فال ينبغي التشبو هبم : الز٨بشري

من سورة االحزاب  56يعِب اآلية  - 2. 129/  2ج " شرح ألفية العراقي " ، و 76/  2ج " تدريب الراوي " ، و 348" / مقدمة ابن الصالح " ، و 131 -
، 21/  3ج " صبح االعشى " ، 122/  2ج " شرح ألفية العراقي "  - 3". ليما إن اهلل ومالئكتو يصلون على النيب الذين آمنوا صلوا عليو وسلموا تس(: " 33)

 2ج " فتح الباقي " ىو أٞبد بن حنبل، قالو البن عمو حنبل بن اسحاق، كما ُب  - 4... ". وزن ا٣بط وزن: ذكر ابن قتيبة عن ابن إبراىيم بن العباس: " وُب االول
 " ] * [ تدريب الراوي " ، و 121/ 

 [349 ] 

 1. اكتب ما ينفعك وقت احتياجك إليو، وال تكتب ما تنتفع بو وقت ا٢باجة أي وقت الكرب وضعف البصر: وقال بعضهم. ما تكون إليو
فإن تأنيهم ُب الكتابة يفوت كثّبا من أغراضهم الٍب ىي أىم من ٘بويد الكتابة، فمن ٍب نراىا غالبا . وىذا كلو ُب غّب مسودات ا٤بصنفْب

ال ينبغي أن يكون القلم صلبا : قالوا 2: الرابعة عشرة. ءة مشتبكة ا٢بروف والكلمات، لسرعة الكتابة واشتغال الفكر بأمر آخرعسرة القرا
إذا أردت أن ٘بود خطك، فأطل جلفتك وأ٠بنها، وحرف قطتك  3: قال بعضهم. جدا فيمنع سرعة ا١بري، أو رخوا فيسرع إليو ا٢بفا

عليو القلم صلبا،  4جدا لرباية االقالم وكشط الورق، خاصة ال تستعمل ُب غّب ذلك، وليكن ما يقط وليكن السكْب حادة . وأٲبنها
ينبغي أن ال يقرمط ا٢بروف ويأٌب هبا : ا٣بامسة عشرة. الصلب الصقيل 6وٰبمدون ُب ذلك القصب الفارسي اليابس جدا، واآلبنوس 

يراعي من اآلداب الواردة ُب ذلك ماروي عن النيب صلى اهلل عليو وآلو أنو مشتبهة بغّبىا، بل يعطي كل حرف حقو، وكل كلمة حقها، و 
 : قال لبعض كتابو

 (ىامش)
". ال تفعل أحوج ما تكون إليو ٱبونك : " ، وُب ىذه ا٤بصادر الثالثة االخّبة344" / مقدمة ابن الصالح " ، و 167" / وأدب االمالء واالستمالء " ، 71/  2ج 
" / أدب االمالء واالستمالء " وانظر . 184 - 179" / تذكرة السامع " الحظ  - 2. 177" / تذكرة السامع " ، 148" / صول ا٢بديث ا٣بالصة ُب أ"  - 1

ج  "االفصاح ُب فقو اللغة " كما ُب . ففعلت فجاد خطي: ىو عبد ا٢بميد الكاتب، قالو لسلم بن قتيبة ورآه يكتب رديئا، قال سلم بن قتيبة - 3. 158 - 157
قصب السكر معروف، "...  - 5"(. قطط " ، 613" / ا٤بصباح ا٤بنّب " )" قطعت رأسو عرضا ُب بريو : قططت القلم قطا، من باب قتل"  - 4. 218/  1

اآلبنوس، بضم "  - 6"(. قصب " ، 648" / ا٤بصباح ا٤بنّب " )" والقصب الفارسي منو صلب غليظ يعمل منو ا٤بزامّب ويسقف بو البيوت ومنو ما تتخذ منو االقالم 
 "(. ] * [ ابن " ، 6" / ا٤بصباح ا٤بنّب " )" خشب معروف، وىو معرب وٯبلب من ا٥بند وا٠بو بالعربية سأسم، هبمزة وزان جعفر، واآلبنس ٕبذف الواو لغة فيو : الباء
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اهلل، ومد الرٞبن، وجود الرحيم، وضع قلمك على وانصب الباء، وفرق السْب، وال تعور ا٤بيم، وحسن  2الدواة، وحرف القلم،  1ألق 
" بسم اهلل الرٞبن الرحيم " إذا كتبت : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: وعن زيد بن ثابت أنو قال 3. أذنك اليسرى، فإنو أذكر لك

وعن  5. د الباء إٔب ا٤بيم حٌب ترفع السْبال ٛب: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: وعن ابن عباس رضي اهلل عنو قال 4. فبْب السْب فيو
 : وعنو أيضا 6. فليمد الرٞبن" بسم اهلل الرٞبن الرحيم " إذا كتب أحدكم : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: أنس قال

 (ىامش)
" قطو ٧برفا : ٙبريف القلم"  - 2(. 219/  1ج " فقو اللغة  االفصاح ُب" )" صوفة الدواة : والليقة. جعل ٥با ليقة: القت الدواة يليقها ليقها وليقة، وأالقها"  - 1

. 29566، ا٢بديث 314/  14ج " كنز العمال " ، وليس فيو ا١بملة االخّبة، 174" / أدب االمالء واالستمالء "  - 3"(. حرف " ، 99" / ٨بتار الصحاح )" 
ضع القلم على أذنك يكن : وقال لكاتبو. إذا كتبت كتابا فضع القلم على أذنك: قال ٤بعاوية أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: " 39/  3ج " صبح االعشى " وُب 

: ، حرف ا٥بمزة34/  1ج " ا١بامع الصغّب " ، 147/  7ج " ٦بمع الزوائد " وراجع أيضا . " ضع القلم على أذنك فإنو أذكر لك: وقال لزيد بن ثابت. أذكر لك
ألف دواتك، وأطل جلفة قلمك، وفرج بْب السطور، : قال عليو السالم لكتابو عبيد اهلل بن أيب رافع: " 315ا٢بكم، ا٢بكمة ، قسم 534ص " هنج البالغة " وُب 

، حرف ا٥بمزة، 34/  1ج " ا١بامع الصغّب "  - 4. 2459، ا٢بديث 232/  2ج " غرر ا٢بكم " ومثلو ُب . " وقرمط بْب ا٢بروف، فإن ذلك أجدر بصباحة ا٣بط
وال ٲبد : " 221/  6ج " صبح االعشى " ُب  - 5. 29344، ا٢بديث 244/  14ج " كنز العمال " ، 835، ا٢بديث 433/  1ج " فيض القدير  : "وشرحو

" يعِب الباء . ل السْبإذا كتب أحدكم بسم اهلل الرٞبن الرحيم فال ٲبدىا قب: أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو قال... الباء قبل السْب ٍب يكتب السْب بعد ا٤بدة، فروي
اكتب بسم اهلل الرٞبن الرحيم من : " ، عن أيب عبد اهلل عليو السالم2، كتاب العشرة، باب بدون العنوان قبل الباب اآلخر، ا٢بديث 672/  2ج " الكاُب " وُب 

عن أنس، . 834، ا٢بديث 433/  1ج " فيض القدير : " رحو، حرف ا٥بمزة، وش34/  1ج " ا١بامع الصغّب "  - 6". أجود كتابك وال ٛبد الباء حٌب ترفع السْب 
 . ] * [ 29299، ا٢بديث 244/  14ج " كنز العمال " 
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بسم " تنوق رجل ُب : وعن علي بن أيب طالب عليو السالم أنو قال 1. فجوده تعظيما هلل غفر اهلل لو" بسم اهلل الرٞبن الرحيم " من كتب 
إذا كتب أحدكم كتابا فليَببو، فإنو : قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: وعن جابر رضي اهلل عنو، قال 2. ر لوفغف" اهلل الرٞبن الرحيم 

كرىوا ُب الكتابة فصل مضاف اسم اهلل تعأب منو كعبد اهلل، أو رسول اهلل صلى الو عليو وآلو، فال يكتب عبدا   4: السادسة عشرة 3. أ٪بح
ويلتحق بذلك أ٠باء النيب صلى اهلل عليو وآلو . وىذا الكراىة للتنزيو. ع ما بعده أول سطر آخر، لقبح الصورةورسوال ُب آخر سطر، واهلل م

مثال ُب آخر " ساب " ، فال يكتب "ساب النيب صلى اهلل عليو وآلو كافر " وأ٠باء الصحابة رضي اهلل عنهم، و٫بوىا ا٤بوىم ٣بلل، كقولو 
وكذلك كرىوا .  اختصاص للكراىة بالفصل بْب ا٤بتضايفْب، فغّبٮبا ٩با يستقبح فيو الفصل كذلكبل وال. سطر، وما بعده ُب أول آخر

 . جعل بعض الكلمة ُب آخر سطر، وبعضها ُب أول آخر

 (ىامش)
" ، و 9 - 8/  1ج " سرار تفسّب كشف اال" وُب ". فجودة " بدل " ٦بودة : " عن أنس عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو، وفيو 182/  4ج " االتقان "  - 1

" ، 91/  1تفسّب القرطىب ج " وُب . 182/  4ج " االتقان "  - 2". من كتب بسم اهلل الرٞبن الرحيم فحسنو أحسن اهلل إليو : " 221/  6ج " صبح االعشى 
جودىا فإن رجال : بسم اهلل الرٞبن الرحيم، فقال لو ان على بن أيب طالب رضي اهلل عنو نظر إٔب رجل يكتب: "... 29558، ا٢بديث 311/  14ج " كنز العمال 

البيان التبيْب " ، 143! / ج " ٧باضرات االدباء " ، 174" / أدب االمالء واالستمالء " ، 2713ا٢بديث . 66/  5ج " سنن الَبمذي "  - 3". جودىا فغفر لو 
، كتاب العشرة، باب بدون العنوان 673/  2ج " الكاُب " وُب . 271/  6ج " صبح االعشى " ، 29346، ا٢بديث 245/  14ج " كنز العمال " ، 487ج " 

ج " ٕبار االنوار " ، وُب "عن أيب ا٢بسن الرضا عليو السالم، أنو كان يَبب الكتاب وقال ال بأس بو " ، 326ج " ٙبف العقول " ، و 8قبل الباب اآلخر، ا٢بديث 
 - 126/  2ج " فتح الباقي " الحظ  - 4، ... "تربوا الكتاب فإنو أ٪بح للحاجة: "  صلوات اهلل عليو وآلوعن رسول اهلل -" ا٣بصال " نقال عن  -، 41/  143
 . ] * [ 148/  3ج " صبح االعشى " ، 127/  2ج " شرح ألفية العراقي " ، 74/  2ج " تدريب الراوي " ، 346" / مقدمة ابن الصالح " ، وانظر 127
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ليو مقابلة كتابو بأصل صحيح موثوق بو، وأوالده ما كان مع مصنفو، ٍب ماكان مع غّبه من أصل ٖبط ا٤بصنف، ٍب ع 1: السابعة عشرة
الن الغرض ا٤بطلوب أن يكون كتابو مطابقا الصل  2بأصل قوبل معو إذا كان عليو خطو، ٜبا قوبل بو مع غّبه ٩با ىو صحيح ٦برب، 

وقد قال . متعينة، فينبغي مزيد االىتمام هبا -يرام النفع منو على أي وجو كان ٩با يفيد الصحة وبا١بملة فمقابلة الكتاب الذي  3. ا٤بصنف



إذا نسخ الكتاب وٓب : قال 5ٓب تكتب، وعن االخفش : قال. ال: عرضت كتابك ؟ قال: قال. نعم: كتبت ؟ قال: البنو 4بعض السلف 
إذا نسخ الكتاب ثالث مرات وٓب يعارض : ليل بن أٞبد رٞبو اهلل فقالوقد سقو إليو ا٣ب 6. يعارض، ٍب نسخ وٓب يعارض خرج أعجميا

 . إال أن االخفش اقتصر على مرتْب 7. ٙبول بالفارسية

 (ىامش)
" رب ٦ب" بدل " ٦برد ": " ن " و " ط " ، "  ى" ولكن ُب " ع " ، "ح " ، "ض " ، "ز " ، "م " ىكذا ُب نسخة  - 2. 77/  2ج " تدريب الراوي " راجع  - 1

فسواء حصل ذلك بواسطة "... ، جاء بعد ىذه ا١بملة 311" / مقدمة ابن الصالح " ُب  - 3. فتأمل. فيكون ا٤براد ٦بردا عن خط ا٤بصنف" ٦برد " ولعل الصواب 
" / مقدمة ابن الصالح " ، 93/  1ج "  جامع بيان العلم وفضلو" ، 544" / احملدث الفاصل " ىو عروة بن الزبّب، قال البنو ىشام كما ُب  - 4". أو بغّب واسطة 

اعلم أن ا٤بعروفْب باالخفش أحد عشر  - 5. 273" / الكفاية ُب علم الرواية " ، 134/  2ج " شرح ألفية العراقي " ، 77/  2ج " تدريب الراوي " ، 314
" / ىدية االحباب " ، و 16/  2ج " الكُب وااللقاب " كما ُب   -  ه 215ا٤بتوَب سنة  -شخصا، وإذا أطلق االخفش فا٤براد بو االخفش االوسط سعيد بن مسعدة 

ويظهر من . 273" / الكفاية ُب علم الرواية " ونقل عن االخفش ىذا الكالم عبد اهلل بن ٧بمد بن ىانئ، كما ُب . فيكون قائل ىذا الكالم االخفش االوسط. 111
. ، ولعلو بعيد عن الصواب ى 254ىو االخفش احملدث أٞبد بن عمران البصري النحوي ا٤بتوَب قبل سنة ، أن قائل ىذا الكالم 683" / مقدمة ابن الصالح " فهارس 

معجم " ، و 381 - 384/  2ج " وفيات االعيان " ، و 142 - 141/  3ج " االعالم " وعلى أي حال انظر ترٝبة االخفش االوسط ومصادر ترٝبتو ُب 
" مقدمة ابن الصالح "  - 6. 189/  1ج " االعالم " ٝبة االخفش احملدث، أٞبد بن عمران البصري ومصادر ترٝبتو ُب وانظر تر . 232 - 231/  4ج " ا٤بؤلفْب 

 . ] * [ 84/  1ج " تنبيو ا٣بواطر "  - 7. 273" / الكفاية ُب علم الرواية " ، 134/  2ج " شرح ألفية العراقي " ، 77/  2ج " تدريب الراوي "  314/ 
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إذا صحح الكتاب با٤بقابلة، فينبغي أن يضبط مواضع ا٢باجة فيعجم ا٤بعجم، ويشكل ا٤بشكل، ويضبط ا٤بشتبو، ويتفقد : منة عشرةالثا
أما ما يفهم بال نقط وشكل، فال ينبغي االعتناء بنقطو وشكلو، النو اشتغال ٗبا غّبه أؤب منو، وتعب بال فائدة، ورٗبا . مواضع التصحيف

أعربوا : قال أبو عبد اهلل عليو السالم: وروى ٝبيل بن دراج قال 1. ظالم، ولكن ينتفع بو ا٤ببتدئ وكثّب من الناسٰبصل للكتاب بو إ
وكذلك ضبط ا٤بلتبس  3. ومن مهمات الضبط ما يقع بسببو اختالف ا٤بعُب كحديث ذكاة ا١بنْب ذكاة أمة 2. حديثنا فإنا قوم فصحاء

 ج إٔب ضبطو ُب ا٢باشية قبالتو فعل، النو أبعد من االلتباس سيما عند وإن احتا . من اال٠باء، إذ ىي ٠باعية

 (ىامش)
، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب وا٢بديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، 52/  1ج " الكاُب "  - 2 124 - 119/  2ج " فتح الباقي " الحظ  - 1

: "... للمؤب ٧بمد صاّب ا٤بازندراين رٞبو اهلل، ُب ذيل ىذا ا٢بديث" شرح الكاُب " شعراين رٞبو اهلل ُب تعاليقو على قال العالمة ا٢باج ا٤بّبزا أبو ا٢بسن ال. 13ا٢بديث 
تم حديثنا إنا قوم فصحاء ال نتكلم بألفاظ مشتبهة وعبارات قاصرة الداللة، فإذا نقل: االظهر أن ا٤براد من االعراب معناه اللغوي، وىو االفصاح والبيان، فمعُب ا٢بديث

ا١بامع "  - 3(. 271 - 274/  2ج " شرح الكاُب )" ال تغّبوا ألفاظها وعباراهتا بألفاظ مبهمة ٱبتل هبا فهم ا٤بعُب ويشتبو ا٤بقصود، كما يتفق كثّبا ُب النقل با٤بعُب 
كتاب من ال " ، 4و  1رج من بطون التاريخ، ا٢بديث ، كتاب الذبائح، باب االجنة الٍب ٚب235 - 234/  6ج " الكاُب " ، حرف الذال، 19/  2ج " الصغّب 

شرح " قال الشهيد الثاين ُب . 275 - 274/  4ج " سنن الدار قطِب " ، 35/  4ج " ٦بمع الزوائد " ، 966و  965، ا٢بديث 249/  3ج " ٰبضره الفقيو 
يو وآلو وعن أىل البيت عليهم السالم مثلو، والصحيح رواية وفتوى أن ذكاة ىذا لفظ ا٢بديث النبوي صلى اهلل عل: ".. ، كتاب الذباحة252 248/  7ج " اللمعة 

، وا٤براد بالذكاة ىنا السبب الثانية مرفوعة خربا عن االؤب، فتنحصر ذكاتو ُب ذكاهتا، لوجوب ا٫بصار ا٤ببتدأ ُب خربه، فإنو إما مساو أو أعم وكالٮبا يقتضي ا٢بصر
ورٗبا أعرهبا بعضهم بالنصب على ا٤بصدر، أي ذكاتو كذكاة أمو، فحذف ا١بار ونصب مفعوال، وحينئذ فتجب تذكيتو  ... احمللل للحيوان كذكاة السمك وا١براد

أىل  أي داخلة ُب ذكاة أمو، ٝبعا بْب الروايتْب، مع أنو ا٤بوافق لرواية" ُب " كتذكيتها، وفيو مع التعسف ٨بالفة لرواية الرفع دون العكس، المكان كون ا١بار احملذوف 
 ... " ] * [ البيت عليهم السالم، وىم أدرى ٗبا ُب البيت، وىو ُب أخبارىم كثّب صريح فيو
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وقد جرت العادة ُب ضبط االحرف بضبط ". ن " أو حرف " بيان " وإذا أوضحو ُب ا٢باشية كتب عليو فيها . دقة ا٣بط وضيق االسطر
أن ال يتعرض ٥با وٯبعل االٮبال عالمة عليها، وٓب يرتضو ٝباعة، فقد : منها: ضبطها طرق ا٢بروف ا٤بعجمة بالنقط، وأما ا٤بهملة، فلهم ُب

أن ينقطها من أسفل بنحو نقط نظّبىا ا٤بعجم من أعلى، فينقط الراء والدال مثال من  1: ومنها. يغفل ا٤بعجم سهوا و٫بوه، فيشتبو با٤بهمل
أن يكتب مثل ذلك : ومنها. نها ا٢باء، فال ينقط من أسفل لئال يلتبس با١بيمواستثِب م. أسفل نقطة، والسْب من أسفل ثالثا وىكذا



 2أن يكتب على ا٤بهمل شكلة صغّبة كا٥بالل أو كالقالمة : ومنها. ا٢برف منفردا، واالؤب أن يكون ٙبتو، وأن يكون أصغر ٩با ُب االصل
. موجود ُب كثّب من الكتب القدٲبة، وال يفظن لو كثّب ٣بفائو أن ٱبط عليها خطا صغّبا، وىو: ومها[. س : ىكذا] مضطجعة على قفاىا 

 كاف   3ومن الضبط أن يكتب ُب باطن الكاف ا٤بعلقة 

 (ىامش)
ىي ا٤بقلومة من : القالمة، بالضم - 2. 345" / مقدمة ابن الصالح " ، 71/  2ج " تدريب الراوي " ، وراجع 124 - 123/  2ج " فتح الباقي " الحظ  - 1

الثالثة أن ٯبعل فوق ا٢برف ا٤بهمل صورة ىالل  : "... 123/  2ج " شرح ألفية العراقي " اعلم أنو قال ُب ". قلم " ، 623" / ا٤بصباح ا٤بنّب " )" فر طرف الظ
على قفاىا لتكون فرجتها أو يكتب فوقو قالمة أي صورة ىالل كقالمة الظفر مضجعة : "... 123/  2ج " فتح الباقي " وُب " كقاللة الظفر، مضجعة على قفاىا 

/  3ج " صبح االعشى " وُب . " فالكاف إذا ٓب تكتب مبسوطة، تكتب ُب بطنها كاف صغّبة أو ٮبزة: "... 72/  2ج " تدريب الراوي " ُب  - 3". إٔب فوق 
وأما ا٤بعراة فال تكون، إال ظرفا أخّبا وىذه : " 81، 84/  3وفيو أيضا ج " وإن كانت معراة رسم عليها كاف صغّبة مبسوطة الهنا رٗبا التبست بالالم : "... 155

فأما ا٤ببسوطة فتكون مفردة ... وأما ا٤بشكولة فال تكون إال مركبة وموضعها االبتدا آت والوسط، وال تنفرد ألبتة... الكاف ال ٘بمع أبدا، فإن مواضعها أواخر السطور
فالكاف ا٤بعلقة ىي . وعلى ىذا". وإ٭با ٠بيت مشكولة للجرة الٍب عليها ... الوسط، وال تكون طرفا أخّبا ٕبالومركبة، وإفرادىا قليل، وا٤بركبة موضعها االبتدا آت و 

 . ] * [ الٍب ٓب تكن مشكولة وال مبسوطة وكانت طرفا أخّبا أو مفردة، وىي الشبيهة بالالم
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ي أن يكتب على ما صححو وضبطو ُب الكتاب وىو ُب ٧بل شك ينبغ 2: التاسعة عشرة 1. صغّبة أو ٮبزة، وُب باطن الالم الم صغّبة
" كذا : " ويكتب فوق ما وقع ُب التصنيف أو ُب النسخ وىو خطأ. صغّبة" [ صح : " ظ" ] صحة : " عند مطالعتو أو تطرق احتمال

ذلك، أو يكتب على ما أشكل عليو إن غلب على ظنو أنو ك" لعلو كذا " إن كان يتحققو، أو " صوابو كذا : " صغّبة، ويكتب ُب ا٢باشية
" وٯبوز أن تكون معجمة، ٨بتصرة من  3: قال بعضهم -". صح " وىي صورة رأس صاد مهملة ٨بتصرة من "   ص" وٓب يظهر لو وجهو 

اد تلك الصاد وتكتب فوق الكتابة غّب متصلة هبا لئال يظن ضربا أو غّبه، فإذا ٙبققو ىو أو غّبه بعذ لك، وكان ا٤بنقول صوابا ز  -" ضبة 
وأن الصحة ٓب تكمل فيها ىي فوقو مع صحة روايتو ومقابلتو مثال، " صح " وأشاروا إٔب أن الضبة نصف  4: قيل". صح " حاء فيصّب 

 وإٔب تنبيو الناظر فيو على أنو منقب ُب 

 (ىامش)
" / تذكرة السامع " الحظ  - 2". ل : فها الثالة الصورة ل، ىكذاوالالم يكتب ُب بطنها الم، أي ىذه الكلمة ٕبرو : " 72/  2ج " تدريب الراوي " ُب  - 1

 2ج " فتح الباقي " القائل زكريا بن ٧بمد االنصاري ُب كتابو  - 4. 143/  2ج " فتح الباقي " ىو زكريا بن ٧بمد االنصاري االزىري الشافعي قالو ُب  - 3. 182
الٍب تسمى بالتضبيب "   ص: " -كما ىو ظاىر، بل ا٤براد أن ىذه العالمة " صح " ن الضبة نصف كلمة ليس ا٤براد بو أ" إن الضبة نصف صح : " وقولو. 144/ 

 5/  2ج " معجم االدباء " قال ياقوت ا٢بموي ُب . والضبة تشعر بأن الكالم الذي ىي فوقها صح وروده كذلك، غّب أنو فاسد لفظا أو معُب، أو ضعيف أو ناقص
كان ذلك   -بصاد وحاء  -كان شيوخنا من أىل االدب يتعا٤بون أن ا٢برف إذا كتب عليو صح : حكي عنو أنو قال: " ٧بمد بن زكريا ، ُب ترٝبة إبراىيم بن6 -

أن ا٢برف  عالمة لصحة ا٢برف، لئال يتوىم متوىم عليو خلال أو نقصا، فوضع حرف كامل على حرف صحيح، وإذا كان عليو صاد ٩بدودة دون حاء، كان عالمة
أن الضبة إذ وضع عليو حرف غّب تام، ليدل نقص ا٢برف على اختالف ا٢برف، ويسمى ذلك ا٢برف أيضا ضبة، أي أن ا٢برف مقفل هبا، ٓب يتجو لقراءة كما سقيم، 

ة، فلما صحت لو بالبحث أنو كان شاكا ُب صحة اللفظ" صح " وىذا كالم على طالوة من غّب فائدة تامة، وإ٭با قصدوا بكتبهم على ا٢برف : قال ا٤بؤلف. مقفل هبا
وأما الضبة الٍب . ليزول شكو فيما بعد، ويعلم ىو أنو ٓب يكتب عليها صح إال وقد انقضى اجتهاده ُب تصحيحها" صح " خشي أن يعاوده الشك، فكتب عليها 

، فتصّب صح، ولو علم عليها بغّب ىذه العالمة فإ٭با ىو نصف صح، كتبو على شئ فيو شك ليبحث عنو فيما يستأنفو، فإذا صحت لو أٛبها ٕباء"   ص" صورهتا 
 " ] * [. لتكلف الكشط وإعادة صح مكاهنا 
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واستعّب لتلك الصورة اسم الضبة لشبهها بضبة . وقد يتجاسر بعضهم فيغّب ما الصواب إبقاؤه. نقلو غّب غافل، فال يظن أنو غلط فيصلحو
ا جعل على ما فيو خلل، أو بضبة الباب لكون احملل مقفال هبا ال يتجو قراءتو، كما أن االناء الٍب يصلح هبا خللو، ٔبامع أن كال منهم

الكشط، وىو : االول: إذا وقع ُب الكتاب زيادة أو كتب فيو شئ على غّب وجهو ٚبّب فيو بْب ثالثة أمور 2: العشرون. 1الضبة يقفل هبا 
أن غّبه أؤب منو، وىو أؤب ُب إزالة نقطة أو شكلة  3وبا٢بك، وسيأٌب  -وحدة بالباء ا٤ب -سلح الورق بسكْب و٫بوىا، ويعرب عنو بالبشر 



احملو، وىو االزالة بغّب سلخ إن أمكن، بأن تكون الكتابة ُب ورق صقيل جدا ُب حال طراوة ا٤بكتوب وأمن نفوذ : الثاين. أو ٫بو ذلك
ومن ىنا قال بعض . ومن ا٢بيل ا١بيدة عليو لعقو رطبا ٖبفة ولطافة. لباا٢برب، وىو أؤب من الكشط النو أقرب زمنا وأسلم من فساد احملل غا

الضرب عليو، وىو أجود من الكشط واحملو، ال سيما ُب كتب : والثالث 4. من ا٤بروة أن يرى ُب ثوب الرجل وشفتيو مداد: السلف
كان الشيوخ يكرىون : ٤بشايخ أنو كان يقولوعن بعض ا. ورٗبا أفسد الورق 5ا٢بديث، الن كال منهما يضعف الكتاب، وٰبرك هتمة، 

والنو رٗبا يصح ُب رواية أخرى، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون  6حضور السكْب ٦بلس السماع حٌب ال يبشر شئ، 
 ما بشر صحيحا ُب روايتو، فيحتاج إٔب 

 (ىامش)
ج " فتح الباقي " الحظ  - 2. 83/  2ج " تدريب الراوي " ، و 316" / ة ابن الصالح مقدم" ، وانظر للمزيد 144 - 143/  2ج " فتح الباقي " الحظ  - 1
" ، و 646" / احملدث الفاصل " ُب  - 5. 319" / مقدمة ابن الصالح " قالو إبراىيم النخعي كما ُب  - 4. يأٌب بعد عدة سطور - 3. 151 - 146/  2

 . ] * [ 317" / مقدمة ابن الصالح " ، 147/  2ج " فتح الباقي "  - 6". مة ا٢بك هت: أصحابنا: قال" ، 319/ مقدمة ابن الصالح 
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 1: وُب كيفية الضرب ٟبسة أقوال. ولو خط عليو ُب رواية االول، وصح عند اآلخر اكتفي بعالمة اآلخر عليو بصحتو. إ٢باقو بعد بشره
وأجوده ماكان دقيقا بينا يدل على  2ويسمى عند ا٤بغاربة بالشق، أن يصل با٢بروف ا٤بضروب عليها وٱبط هبا خطا ٩بتدا، : أحدىا

أن ٯبعل ا٣بط فوق ا٢بروف منفصال عنها منعطفا طرفاه : وثانيها. ا٤بقصود، وال يسود الورق، وال يطمس ا٢بروف، وال ٲبنع قراءة ما ٙبتو
فوق آخره، " إٔب " فوق أولو ولفظة " من " أو لفظة "  ال" أن يكتب لفظة : وثالثها" ]...... [ " على أول ا٤ببطل وآخره ومثال ىكذا 

: " ومثل ىذا ٰبسن فيما صح ُب رواية، وسبط ُب أخرى، ومثالو ىكذا: ال يصح مثال ىذا إٔب ىنا: من ىنا ساقط إٔب ىنا، أو: ومعناه
فإن ضاق : " )..( " ئرة، ومثالو ىكذاأن يكتب ُب أول الكالم ا٤ببطل وُب آخره نصف دا: ورابعها". إٔب .. من" أو ىكذا " إٔب .. ال

أن يكتب ُب أول ا٤ببطل وُب آخره صفرا، وىو دائرة صغّبة ٠بيت بذلك ٣بلو ما أشّب إليو هبا : وخامسها. احملل جعلو ُب أعلى كل جانب
 أعلى كل ، فإن ضاق احملل جعل ذلك ُب"ه ... ه" من الصحة كتسمية ا٢بساب ٥با بذلك، ٣بلو موضعها من عدد، مثالو ىكذا 

ولو كان ا٤ببطل أكثر من سطر فإن شئت علم ٗبا ذكر ُب الثالثة االخّبة من . ومنهم من يصل بْب ا٤ببطل مكان ا٣بط نقطا متتالية. جانب
وإذا تكررت كلمة أو أكثر سهوا ضرب على الثانية لوقوع االؤب . ا٣بمسة ُب أول كل سطر وآخره، وإن شئت علم هبا ُب طرف الزائد فقط

 وكذا إذا كانت . ابا ُب موضعها، إال إذا كانت الثانية أجود صورة أو أدل على القراءةصو 

 (ىامش)
: " 84/  2ج " تدريب الراوي " قال ُب  - 2. 84/  2ج " تدريب الراوي " ، 317" / مقدمة ابن الصالح " وراجع " ، 148/  2ج " فتح الباقي " الحظ  1

من الشق وىو الصدع، أو من شق العصا، وىو التفريق، كأنو فرق بْب الزائد وما قبلو وبعده من : -ا٤بعجمة وتشديد القاف وىو بفتح  -والشق عند أىل ا٤بغرب 
 .. ". ] * [ الثابت بالضرب
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طفان وإذا كان ُب ا٤بكرر مضاف ومضاف إليو أو صفة وموصوف أو متعا. االؤب آخر سطر، فإن الضرب عليها أؤب، صيانة الول السطر
أو مبتدأ وخرب، فمراعاة عدم التفريق بْب ما ذكرنا والضرب على ا٤بتطرف من ا٤بتكرر ال على ا٤بتوسط، لئال يفصل بالضرب بْب شيئْب 

وإذا ضرب على شئ  2. إذ مراعاة ا٤بعاين أحق من ٙبسْب الصورة ُب ا٣بط 1بينهما ارتباط أؤب من مراعاة االول أو االخّب أو االجود، 
وٱبتار . صغّبه، ولو أن يكررىا عليو ما ٓب يؤد إٔب تسويد الورق" صح : " لو أنو كان صحيحا، وأراد عود إثباتو كتب ُب أولو وآخره ٍب تبْب

التكرار فيما إذا ضرب با٣بط ا٤بتصل أو ا٤بنفصل أو النقط ا٤بتتالية، وعدمو فيما إذا ضرب بغّب ذلك من العالمات، وٰبسن حينئذ أن 
إذا أراد ٚبريج  3: ا٢بادية والعشرون". صح " ونصف الدائرة، والصفر، ويكتب لفظ " إٔب " و " ال " و " من " مة من يضرب على العال

شئ سقط، ويسمى اللحق بفتح ا٢باء مشتق من اللحاق بالفتح أي االدراك، فليخرجو ُب ا٢باشية وىو أؤب من جعلو بْب السطور 
وجهة اليمْب من ا٢بواشي أؤب إن أمكن بأن : يما إذا كانت السطور ضيقة متالصقة، قااللسالمتو من تضييقها وتغليس ما يقرأ، س



اتسعت، لشرفها وال حتمال سقط آخر فيخرجو إٔب جهة اليسار، فلو خرج االول إٔب اليسار، ٍب ظهر سقط آخر ُب السطر، فإن خرج لو 
  5التخرٯبْب، ورٗبا التقيا لقرب السقطْب،  4 اليمْب تقابل طرف السقطْب ٗبحل اآلخر، أو إٔب[ أحد ] إٔب اليسار إيضا اشتبو ٧بل 

 (ىامش)
لى اآلخر ُب ا٤بضاف يعِب االجود منهما صورة أو أدل على القراءة، وعلى ىذا فال يضرب على ا٤بتكرر بينهما، بل على االول ُب ا٤بضاف وا٤بوصوف وا٤ببتدأ، وع - 1

 137/  2ج " فتح الباقي " الحظ  - 3. 318" / مقدمة ابن الصالح " وانظر للمزيد . 151 - 154/  2ج " باقي فتح ال" وال حظ  - 2. إليو والصفة وا٣برب
طرفا : " 84/  2ج " تدريب الراوي " ، و 137/  2ج " فتح الباقي " ُب  - 4. 84/  2ج " تدريب الراوي " ، 313" / مقدمة ابن الصالح " وانظر . 141 -
وقلنا أيضا ٱبرجو ُب جهة اليمْب، النو لو خرجو إٔب جهة الشمال : "... عبارة ابن الصالح ىنا أوضح، فلننقلها مزيد للفائدة، قال - 5. ٔبوىو أو " طرف " بدل " 

التقت عطفة ٚبريج ْب فرٗبا ظهر بعده ُب السطر نفسو نقص آخر، فإن خرجو قدامو إٔب جهة الشمال أيضا وقع بْب التخرٯبْب إشكال، وإن خرج الثاين إٔب جهة اليم
 ] * [ ذ جهة الشمال وعطفة ٚبريج جهة اليمْب أو تقابلنا، فأشبو ذلك الضرب على ما بينهما، ٖبالف ما إذا خرج االول إٔب جهة اليمْب، فإنو حينئ
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ه إال أن يكثر السقط ُب فيظن أن ذلك ضرب على ما بينهما على مافر ُب كيفية الضرب، فاالبتداء باليمْب وجعلو ضابطا يزيل االشتبا
وليكن متصال  1، [من نقص فيو بعده ] نعم إن كان الساقط آخر سطر أ٢بقة بآخره مطلقا لالمن حينئذ . السطر الواحد وىو نادر

خرج  باالصل، وال يكتبو ُب أول السطر بعده وال يلحقو ُب ا٢باشية اليمُب، نعم إن ضاق احملل لقرب الكتابة من طرف الورقة أو للتجليد
ال نازال بو إٔب أسفلها، الحتمال  2وليكن كتب الساقط، من أي جهة كان التخريج، صاعدا لفوق إٔب أعلى الورقة، . إٔب ا١بهة االخرى

وينبغي أن . وٯبعل رؤوس ا٢بروف إٔب جهة اليمْب، سواء كان ُب جهة ٲبْب الكتابة أم يسارىا. ٚبريج آخر بعده، فال ٯبد لو ٧بال مقابلو
نازال هبا إٔب أسفل، ٕبيث  3لساقط، وما ٯبئ منو من االسطر قبل أن يكتبها، فإن كان سطرين أو أكثر جعل السطور أعلى الطرة ٰبسب ا

تنتهي السطور إٔب جهة الكتابة إن كان التخريج عن ٲبينها، وإن كان عن يسارىا ابتدأ االسطر من جانب الكتابة ٕبيث تنتهي سطوره إٔب 
وال يوصل الكتابة واالسطر . هى ا٥بامش قبل فراغ الساقط كمل ُب أعلى الورقة أو أسفلها ٕبسب ما يكون من ا١بهتْبطرف الورقة فإن انت

ٍب كيفية التخرٯبة للساقط أن ٯبعل ُب ٧بلو من السطر . ٕباشية الورقة من أي جهة كانت، بل يدع مقدارا ٰبتمل ا٢بك عند حاجتو مرات
 ... [... [. أو:.. ].. ىكذا] وقو منعطفا قليال إٔب جهة التخريج من ا٢باشية ليكون إشارة إليو، خطا صاعدا إٔب ٙبت السطر الذي ف

 (ىامش)
زيادة الزمة  - 1. 138 - 137/  2ج " فتح الباقي " والحظ (. 313" / مقدمة ابن الصالح ". )" ٱبرج الثاين إٔب جهة الشمال، فال يلتقيان وال يلزم إشكال 

" شرح ألفية العراقي " ، 138/  2ج " فتح الباقي " راجع لتوضيح ا٤براد  - 2، وليست ُب ا٤بخطوطات وا٤بطبوعات 138/  2ج " فتح الباقي "  لتوضيح ا٤براد من
 . ] * [ 544/  4ج " لسان العرب " ، و 544/  2ج " ا٤بعجم الوسيط " ، انظر "حاشية الكتاب : الطرة"  - 3. 139/  2ج 
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 2وىو غّب مرضي عند الباقي، .. ].. [ أو:. [.. ىكذا] أن يصل بْب ا٣بط وأول الساقط ٖبط ٩بتد بينهما  1ة من العلماء واختار ٝباع
نعم إن ٓب يكن ما يقابل ٧بل السقوط خاليا، واضطر إٔب كتابتو ٗبحل آخر اختّب . الشتمالو على تسويد الكتاب، سيما إن كثر التخريج

وإذا كتب الساقط ُب التخريج وانتهى . أو ٫بوه ٩با يزيل اللبس" يتلوه كذا ُب احملل الفالين : " و كتب قبالة احمللمد ا٣بط إٔب أول الساقط، أ
إذا : الثانية والعشرون. 3" رجع " وبعضهم يقتصر على " صح رجع " ، وتصغّبىا أؤب، وبعضهم يكتب "صح : " منو كتب ُب آخره

أو ٫بو ذاك ٩با يفيد معناه، " أو بلغ العرض " بلغت " و " بلغ "   ة علم على موضع وقوفو بصحح الكتاب على الشيخ، أو ُب ا٤بقابل
وإن كان ذلك ٖبط الشيخ فهو أؤب، ففيو فوائد ٝبة من أٮبها الوثوق بالنسخة واالعتماد عليها على تطاول االزمنة إذا كان الشيخ أو 

ليو سيما ُب ىذا الزمان، لضعف ا٥بمة وفتور العزٲبة ُب االزمنة ا٤بتقاربة لزماننا عن مباشرة ا٤بقابل معروفا بالثقة والضبط، فإن ذلك ٩با ٰبتاج إ
. التصحيح والضبط خصوصا لكتب ا٢بديث، فاالعتماد على تصحيح الثقات السابقْب مع االجتهاد ُب ٙبقيق ا٢بق ٕبسب االمكان

ائرة أو ترٝبة أو قلم غليظ، وال يوصل الكتابة كلها على طريقة واحدة، ٤با ينبغي أن يفصل بْب كل كالمْب أو حديثْب بد: الثالثة والعشرون
 . فيو من عسر استخراج ا٤بقصود وتضييع الزمان فيو



 (ىامش)
منهم ابن  - 2. 144/  2ج " فتح الباقي " وال حظ أيضا . 84/  2ج " تدريب الراوي " ، 313" / مقدمة ابن الصالح " منهم ابن خالد، كما ُب  - 1

" ، 141/  2ج " شرح ألفية العراقي " ، 81/  2ج " تدريب الراوي " ، 313" / مقدمة ابن الصالح " راجع  - 3. 313" / مقدمة ابن الصالح " الصالح ُب 
 . ] * [ 141/  2ج " فتح الباقي 
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رة حٌب يقابل، وكل كالم يفرغ منو ينقط ُب إغفال الدائ 2واختار بعضهم  1ورجحوا الدائرة على غّبىا، وعمل عليها غالب احملدثْب، 
ال بأس بكتابة ا٢بواشي والفوائد والتنبيهات ا٤بهمة على غلط أو  3: الرابعة والعشرون. الدائرة الٍب تليو نقطة وُب ا٤بقابلة الثانية ثانية، وىكذا

وٱبرج ٥با ". صح "  يكتب ُب آخر ذلك اختالف رواية أو نسخة، أو ٫بو ذلك، على حواشي كتاب ٲبلكو، أو ال ٲبلكو باالذن، وال
وكل ذلك ليتميز ىذا عن  5أو ٯبعل بدل التخرٯبة إشارة با٥بندي،  4بأعلى وسط كلمة احملل الٍب كتبت ا٢باشية الجلها البْب الكلمتْب، 

وبعضهم يكتب " حشة  "مثال أو صورة " فائدة " أو " حاشية : " وبعضهم يكتب على أول ا٤بكتوب من ذلك. ٚبريج الساقط ُب االصل
وال ينبغي أن يكتب إال الفوائد ا٤بهمة ا٤بتعلقة بذلك احملل، وال يسوده بنقل ا٤بباحث والفروع الغريبة، كما اتفق لبعض  6. ذلك ُب آخره

امسة ا٣ب. وال ينبغي الكتابة ُب االسطر مطلقا. غفلة أىل ىذا العصر الذين ٓب يقفوا على مصطلح العلماء، فأفسدوا أكثر الكتب
 ينبغي كتابة الَباجم واالبواب والفصول، و٫بو ذلك : والعشرون

 (ىامش)
/  2ج " فتح الباقي " و " مقدمة ابن الصالح " ىو ا٣بطيب البغدادي كما ُب  - 2. 73/  2ج " تدريب الراوي " ، 346" / مقدمة ابن الصالح " راجع  - 1

وا٤براد بإغفال الدائرة، تركها . 73/  2ج " تدريب الراوي " ، و 148" / ا٣بالصة ُب أصول ا٢بديث "  ، و126 - 125/  2ج " شرح ألفية العراقي " ، و 126
واستحب ا٣بطيب أن تكون الدائرات غفال، فإذا قابل نقط وسطها، أي نقط : " من النقط ٕبيث يكون غفال ال أثر هبا، ال تركها رأسا، كما ال ٱبفي، قال السيوطي

إغفا٥با، أي تركها من النقط ٕبيث تكون : " 126/  2ج " فتح الباقي " ، وُب (73/  2ج " تدريب الراوي " )" ٢بديث الذي يفرغ منو وسط كل دائرة عقب ا
" ا٤براد  راجع لتوضيح - 4. 142/  2ج " فتح الباقي " ، 191 - 186" / تذكرة السامع " الحظ  - 3... ". غفال ال أثر هبا إٔب أن يقابل كتابو باالصل أو ٫بوه

، اْب، ويقال إن منشأىا من ا٥بند، انظر ُب ذلك 6، 5، 4، 3، 2، 1: أي باالرقام ا٥بندية، وىي عالمات االعداد ا٤بعروفة - 5. 142 - 141/  2ج " فتح الباقي 
 . ] * [ 191 - 186" / تذكرة السامع " ، 142/  2ج " فتح الباقي " راجع  - 6". أرقام " ، 244! / ج " فرىنگ فارسي " 
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ولك ُب كتابة شرح ٩بزوج با٤بًب أن ٛبيز ا٤بًب بكتابتو با٢بمرة، أو ٚبط عليو هبا . با٢بمرة و٫بوىا، فإنو أظهر ُب البيان وُب فواصل الكالم
وكتابة ٝبيع ا٤بًب  .خطا منفصال عنو ٩بتدا عليو كالصورة الثانية من صور الضرب ا٤بارة، لكن ٛبيزه عن الضرب بَبك انعطاف ا٣بط من طرفيو

. با٢بمرة أجود، النو قد ٲبتزج ٕبرف واحد، وقد تكون الكلمة الواحدة بعضها مًب وبعضها شرح، فال يوضح ذلك با٣بط إيضاحو با٢بمرة
 . واهلل ا٤بوفق

 [363 ] 



ا٤بطلب الثاين ُب مراتب  [ ]ا٤بطلب االول ُب أقسام العلوم الشرعية وما تتوقف عليو : ] فتشتمل على مطالب مهمة
 [ ا٤بطلب الثالث ُب ترتيب العلوم بالنظر إٔب ا٤بتعلم [ ] أحكام العلم الشرعي وما أ٢بق بو 
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 : وما تتوقف عليو من العلوم العقلية واالدبية وفيو فصالن

علم الكالم، وعلم الكتاب العزيز، وعلم االحاديث وعلم االحاديث النبوية، وعلم االحكام الشرعية ا٤بعرب : وىي أربعة
ويعرب عنو بأصول الدين، ىو أساس العلوم الشرعية وقاعدهتا، الن بو يعرف اهلل تعأب : فأما علم الكالم. عنها بالفقو

٩با يشتمل عليو، وبو يعرف صحيح اآلراء من فاسدىا وحقها من باطلها، [ ٮبا ؟ غّب : خ ل] ورسولو وخليفتو، وغّبىا 
 : قال اهلل تعأب: وقد جاء ُب ا٢بث على تعلمو وفضلو كثّب من الكتاب والسنة

 [366 ] 
.  با٢بقأوٓب يتفكروا ُب أنفسهم ما خلق اهلل السموات واالرض وما بينهما إال: وقال تعأب 1. فاعلم أنو ال إلو إال اهلل

ومرجع ذلك إٔب االمر بالنظر  3. أوٓب ينظروا ُب ملكوت السموات واالرض وما خلق اهلل من شئ: وقال تعأب 2
قال : وعن أيب سعيد ا٣بدري قال. واالستدالل بالصنعة احملكمة واآلثار ا٤بتقنة، على الصانع الواحد القادر العآب ا٢بكيم

وعن أيب عبد اهلل عليو السالم  4". ال إلو إال اهلل " وال قال القائلون قبلي مثل : تما قل: رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو
وعنو عليو  5. من مات ال يشرك باهلل شيئا دخل ا١بنة: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو: عن أبيو عن جده قال

قال علي عليو  6.  االحسانىل جزاء االحسان إال: السالم عن آبائو عن علي عليو السالم ُب قول اهلل عزوجل
. ما جزاء من أنعمت عليو بالتوحيد إال ا١بنة: إن اهلل عزوجل قال: ٠بعت رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو يقول: السالم

 يا رسول اهلل علمِب من غرائب : جاء أعرايب إٔب النيب صلى اهلل عليو وآلو، فقال: وعن ابن عباس قال 7

 (ىامش)
، ا٢بديث (1)، باب ثواب ا٤بوحدين والعارفْب 18" / التوحيد "  - 4. 185(: 7)سورة االعراف  - 3. 8(: 34)سورة الروم  - 2. 19: (47)سورة ٧بمد  - 1
(: 54)ن سورة الرٞب - 6". ال يشرك باهلل شيئا أحسن أو أساء دخل ا١بنة : "... ، وفيو5، ا٢بديث (1)، باب ثواب ا٤بوحدين والعارفْب 19" / التوحيد "  - 5. 1

 . ] * [ 182/  2ج " أمإب الطوسي " ، وراجع 29، ا٢بديث (1)، باب ثواب ا٤بوحدين والعارفْب 28" / التوحيد "  - 7. 64
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معرفة اهلل : ما رأس العلم يا رسول اهلل ؟ قال: ما صنعت ُب رأس العلم حٌب تسأل عن غرائبو ؟ قال الرجل: قال. العلم

تعرفو بال مثل وال شبو وال ند، وأنو واحد أحد ظاىر باطن : وما معرفة اهلل حق معرفتو ؟ قال: رايبقال االع. حق معرفتو
واالثر ُب ذلك عن أىل البيت عليهم السالم كثّب جدا، ومن أراده  1. أول آخر، ال كفولو وال نظّب، فذلك حق معرفتو

فقد استقر : وأما علم الكتاب. ما اهلل تعأبوالصدوق ابن بابويو رٞبه 2فليقف على كتايب التوحيد للكليِب، 
علم التجويد، وفائدتو معرفة : أحدىا: االصطالح فيو على ثالثة فنون قد أفردت بالتصنيف وأطلق عليها اسم العلم

أوضاع حروفو وكلماتو مفردة ومركبة، فيدخل فيو معرفة ٨بارج ا٢بروف وصفاهتا ومدىا وإظهارىا وإخفائها وإدغامها 
علم القراءة، وفائدتو معرفة الوجوه االعرابية والبنائية الٍب نزل القرآن هبا، ونقلت : وثانيها. وتفخيمها، و٫بو ذلك إمالتها

عن الِب صلى اهلل عليو وآلو تواترا، ويندرج فيو بعض ما سبق ُب الفن االول، وقد يطلق عليهما علم واحد، وٯبمعهما 
دتو معرفة معانيو واستخراج أحكامو وحكمو، ليَبتب عليو استعمالو ُب علم التفسّب، وفائ: تصنيف واحد، وثالثها

وقد يفرد . االحكام وا٤بواعظ واالمر والنهي وغّبىا، ويندرج فيو غالبا معرفة ناسخة ومنسوخة و٧بكمة ومتشاهبو، وغّبىا
ورد ُب فضلو وآدابو وا٢بث وقد . الناسخ وا٤بنسوخ، وٱبص بعلم آخر إال أن أكثر التفاسّب مشتملة على ا٤بقصود منهما

 : ُب قولو تعأب 3على تعلمو أخبار كثّبة وآثار، فروي عن ابن عباس رضي اهلل عنو مرفوعا 

 (ىامش)
 - 3. ، كتاب التوحيد167 - 72/  1ج " الكاُب " راجع  - 2. 5، ا٢بديث (44)، باب أدىن ما ٯبزي من معرفة التوحيد 285/  284ج " التوحيد "  - 1

 . ] * [ 31 - 34" / شرح البداية " على معُب ا٢بديث ا٤برفوع راجع  لالطالع

 [368 ] 
وروي عنو رضي اهلل عنو أنو  2. ا٢بكمة، القرآن: قال 1. يؤٌب ا٢بكمة من يشاء ومن يؤت ا٢بكمة فقد أوٌب خّبا كثّبا

ا٤بعرفة بالقرآن ناسخو : ا٢بكمة: و قالوعنو رضي اهلل عنو ُب تفسّب اآلية أن 3. يعِب تفسّبه، فإنو قد قرأه الربو الفاجر
أعربوا القرآن : وقال صلى اهلل عليو وآلو 4. ومنسوخو، و٧بكمو ومتشاهبو، ومقدمو ومؤخره، وحاللو وحرامو، وأمثالو

حدثنا من كان يقرئنا من الصحابة أهنم كانوا يأخذون من رسول : وعن أيب عبد الرٞبن السلمي قال 5. والتمسوا غرائبو
وعن  6. لى اهلل عليو وآلو عشر آيات، فال يأخذون ُب العشر االخرى حٌب يعلموا ما ُب ىذه من العلم والعملاهلل ص

وعن النيب صلى اهلل  7. الذي يقرأ القرآن وال ٰبسن تفسّبه كاالعرايب يهذ الشعر ىذا: ابن عباس رضي اهلل عنو قال
  8. من النارمن قال ُب القرآن بغّب علم فليتبوأ مقعده : عليو وآلو

 (ىامش)
ج " تفسّب ابن كثّب " ، 249، و 197/  4ج " االتقان "  - 3. 329/  1ج " تفسّب ابن كثّب " ، 197/  4ج " االتقان "  - 2. 269(: 2)سورة البقرة  - 1
/  4ج " االتقان "  - 4". فإنو قد قرأه الرب والفاجر يعِب تفسّبه، : القرآن، قال ابن عباس: قال" يؤٌب ا٢بكمة : " عن ابن عباس مرفوعا: "... ، وفيهما329/  1

تفسّب ٦بمع البيان "  - 5. 19" / علم القلوب "  329/  1ج " تفسّب ابن كثّب " ، 382/  2ج " تفسّب ٦بمع البيان "  348/  2ج " تفسّب التبيان " ، 197
، 679/  14ج " تفسّب كشف االسرار " ، 439/  2ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب " ، 23/  1ج " تفسّب القرطيب " ، 189/  4ج " االتقان " ، 13/  1ج " 
/  1ج " تفسّب أيب الفتوح الرازي " ، 242/  4ج " االتقان " ، 4/  1ج " تفسّب ابن كثّب " ، 28/  1ج " تفسّب الطربي "  - 6. 163/  7ج " ٦بمع الزوائد " 

 1ج " تفسّب أيب الفتوح الرازي " ، 198/  4االتقان ج  - 7. 17/  1ج " تفسّب التبيان " ، 165/  1ج " ئد ٦بمع الزوا"  39/  1ج " تفسّب القرطيب " ، 14



" ، 57/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 233/  1ج " مسند أٞبد " ، 2954، ا٢بديث 1، كتاب تفسّب القرآن، الباب 199/  5ج " سنن الَبمذي "  - 8. 14/ 
 " ] * [ فيض القدير " ، و 154/  1ج " مرآة العقول " وإعراهبا راجع " فليتبوأ مقعده من النار " ولالطالع على معُب . 27/  1ج " تفسّب الطربي 

 [369 ] 
من قال ُب القرآن : وقال صلى اهلل عليو وآلو 1. من تكلم ُب القرآن برأيو فأصاب فقد أخطأ: وقال صلى اهلل عليو وآلو

أكثر ما أخاف على أمٍب من بعدي : وقال صلى اهلل عليو وآلو 2. مة ملجما بلجام من ناربغّب ما يعلم جاء يوم القيا
ما ضرب رجل القرآن : قال أيب: وعن أيب عبد اهلل عليو السالم قال 3. رجل يتأول القرآن يضعو على غّب مواضعو

الذي قيل للنيب صلى اهلل عليو حديث العالمة  5وقد تقدم . يعِب تفسّبه برأيو من غّب علم 4. بعضو ببعض إال كفر
ذاك علم : وآلو أنو أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام ا١باىلية واالشعار العربية، فقال النيب صلى اهلل عليو وآلو

آية ٧بكمة، أو فريضة عادلة، أو : إ٭با العلم ثالثة: ال يضر من جهلو، وال ينفع من علمو، ٍب قال صلى اهلل عليو وآلو
والكالم ُب ٝبلة ذلك ٩با يطول وٱبرج من وضع الرسالة، فلنقتصر منو على ىذا  6. قائمة، وما سواىن فهو فضلسنة 
 فهو أجل العلوم قدرا وأعالىا رتبة وأعظمها مثوبة بعد : وأما علم ا٢بديث. القدر

 (ىامش)
، كتاب تفسّب القرآن، 244/  5ج " سنن الَبمذي "  - 1. 126 ج" شرح أصول الكاُب " ، ا٥بامش، و 13 14/  1ج " سنن ابن ماجة " ، و 214/  6ج 

" ، 13/  1ج " تفسّب ٦بمع البيان " ، 4/  1ج " تفسّب التبيان " ، 32/  1ج " تفسّب القرطيب " ، 27/  1ج " تفسّب الطربي " ، 2952، ا٢بديث 1الباب 
ا١بامع "  - 3. 163/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 3، ا٢بديث 121/  1ج " َبغيب والَبىيب ال"  - 2. 5/  1ج " تفسّب أيب الفتوح الرازي " تفسّب أيب الفتوح 

/  14، وج 28978، ا٢بديث 187/  14ج " كنز العمال " ، 1383، ا٢بديث 84/  2ج " فيض القدير : " ، حرف ا٥بمزة، وشرحو53/  1ج " الصغّب 
تقدم ُب ا٤بقدمة،  - 5. 25، 17، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ا٢بديثان 633/  2ج " اُب الك"  - 4. مع اختالف يسّب ُب اللفظ 29452، ا٢بديث 244
 . ] * [ 1، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضلو وفضل العلماء ا٢بديث 32/  1ج " الكاُب "  - 6. 113ص 

 [374 ] 
عصومْب عليهم السالم قوال أو فعال أو تقريرا أو القرآن، وىو ما أضيف إٔب النيب صلى اهلل عليو وآلو أو إل االئمة ا٤ب

وىو  -: والثاين. العلم ٗبا ذكر: فاالول. رواية، ودراية: وىو ضربان. صفة، حٌب ا٢بركات والسكنات واليقظة والنوم
 وىو علم يعرف بو معاين ما ذكر، ومتنو وطرقو وصحيحو وسقيمو، وما ٰبتاج إليو -ا٤براد بعلم ا٢بديث عند االطالق 

وىو أفضل العلمْب، فإن . وأصناف ا٤برويات، ليعرف ا٤بقبول منو وا٤بردود، ليعمل بو أو ٯبتنب. من شروط الرواية
خّب : وقد روي عن الصادق عليو السالم أنو قال. الغرض الذاٌب منهما ىو العمل، والدراية ىي السبب القريب لو

قال أبو : وعن طلحة بن زيد، قال 2. الدرايات ال الرواياتعليكم ب: وقال عليو السالم 1. تدريو خّب من ألف ترويو
رواة الكتاب كثّب، ورعاتو قليل، فكم مستنسخ للحديث مستغش للكتاب، والعلماء ٘بزيهم : عبد اهلل عليو السالم

هلل عليو و٩با جاء ُب فضل علم ا٢بديث مطلقا من االخبار واآلثار قول النيب صلى ا 3. الدراية وا١بهال ٘بزيهم الرواية
  4. ليبلغ الشاىد الغائب، فإن الشاىد عسى أن يبلغ من ىو أوعى لو منو: وآلو

 (ىامش)
، قسم 492ج " السرائر "  - 2. ، نقال عنو246" / ج " ٕبار االنوار " ، 4، ا٢بديث 149" / مستطرفات السرائر " ، قسم ا٤بستطرفات 492" / السرائر "  - 1

مستطرفات " ، قسم ا٤بستطرفات، 492" / السرائر "  - 3، نقال عنو، 246/  2ج " ٕبار االنوار " ، 5، ا٢بديث 154" / ائر مستطرفات السر " ا٤بستطرفات، 



شرف أصحاب " ، 233، ا٢بديث 18، الباب 85/  1ج " سنن ابن ماجة "  - 4. ، نقال عنو246/  2ج " ٕبار االنوار " ، 6، ا٢بديث 154" / السرائر 
 . ] * [ 48/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 16 17" / ا٢بديث 

 [371 ] 
نضر اهلل امرأ ٠بع منا حديثا فحفظو حٌب يبلغو غّبه، فرب حامل فقو إٔب من ىو أفقو منو، : وقولو صلى اهلل عليو وآلو

بو بدعة، فلو  من أدى إٔب أمٍب حديثا يقام بو سنة أو يثلم: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 1. ورب حامل فقو ليس بفقيو
الذين يأتون من بعدي فّبوون : ومن خلفاؤك ؟ قال: قيل. رحم اهلل خلفائي: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 2. ا١بنة

من حفظ على أمٍب أربعْب حديثا من أمر دينها بعثو اهلل يوم : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 3. أحاديثي ويعلموهنا الناس
 . ىذا بعض ما ورد من ألفاظ ىذا ا٢بديث 4. هيداالقيامة فقيها، وكنت لو شافعا وش

 (ىامش)
، ا٢بديث 7، كتاب العلم، الباب 34/  5ج " سنن الَبمذي " ، 36" / ٙبف العقول " ، 3664، كتاب العلم، ا٢بديث 322/  3ج " سنن أيب داود "  - 1

 87/  1ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب " ، 164" / احملدث الفاصل " وراجع . 71/  2ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 46/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 2656
فيض " ، حرف ا٤بيم، وشرحو 161/  2ج " ا١بامع الصغّب "  2، 144 - 1371/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 19 - 18" / شرف أصحاب ا٢بديث " ، 88 -

، باب النوادر وىو آخر أبواب الكتاب 34/  4ج " كتاب من ال ٰبضره الفقيو "  - 3. 84" / شرف أصحاب ا٢بديث " ، 8363، ا٢بديث 46/  6ج " القدير 
" ، 55/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 31" / شرف أصحاب ا٢بديث " ، 163" / احملدث الفاصل " ، 114/  1ج " الَبغيب والَبىيب " ، 915ا٢بديث 

 1ج " ٦بمع الزوائد " ، 29167، ا٢بديث 221/  14، وج 29249، و 29248، ا٢بديث 229/  14ج " كنز العمال " ، 2/  1ج " ٙبرير االحكام الشرعية 
معاين االخبار " و " أمإب الصدوق " ، نقال عن 145 - 144/  2ج " ٕبار االنوار " ، 375 - 374" / معاين االخبار " ، 152" / أمإب الصدوق " ، 126/ 
" ، 6/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 4/  1ج " ٙبرير االحكام الشرعية "  - 4". منية ا٤بريد " ، نقال عن 25/  2وج  عليو السالم،" عيون أخبار الرضا " و " 

" ، وراجع 29184، ا٢بديث 224/  14ج " كنز العمال " ، 17 - 15، االحاديث 644 - 643/  2ج " ا٣بصال " ، 84 - 79/  4ج " عوإب الآلٕب 
، وا٢بديث مشهور نقل بألفاظ ٨بتلفتو، والجلو ألف الكثّب من العلماء كتبا فيها 24 - 19" / شرف أصحاب ا٢بديث " ، 174 - 172" / احملدث الفاصل 

  . ] * [436 - 449/  1ج " الذريعة " أربعون حديثا، كالشهيد االول، والعالمة اجمللسي، والشيخ البهائي، وابن زىرة ا٢بليب قدس سرىم، وغّبىم، وانظر ُب ذلك 

 [372 ] 
من تعلم حديثْب اثنْب ينفع هبما نفسو، أو يعلمهما غّبه، فينتفع هبما كان خّبا لو من عبادة : وقولو صلى اهلل عليو وآلو

من رد حديثا بلغو عِب فأنا ٨باصمو يوم القيامة، فإذا بلغكم عِب حديث ٓب : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 1. ستْب سنة
من كذب علي متعمدا أو رد شيئا أمرت بو، فليتبوأ بيتا ُب : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 2. اهلل أعلم: تعرفوه فقولوا

. اهلل ورسولو، والذي حدث بو: من بلغو عِب حديث فكذب بو، فقد كذب ثالثة: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 3. جهنم
لوب، إن القلوب لَبين كما يرين السيف، تذاكروا وتالقوا وٙبدثوا، فإن ا٢بديث جالء الق: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 4

اعرفوا منازل الناس على قدر : وروى علي بن حنظلة قال ٠بعت أبا عبد اهلل عليو السالم يقول 5. جالؤىا ا٢بديث
ا، إن العلماء ورثة االنبياء، وذاك أن االنبياء ٓب يورثوا درٮبا وال دينار : وعن أيب عبد اهلل عليو السالم قال 6. روايتهم عنا
 وإ٭با ورثوا 

 (ىامش)
 14ج " كنز العمال " ، 147/  1ج " ٦بمع الزوائد "  - 2. 28849، ا٢بديث 163 164/  14ج " كنز العمال " ، 84" / شرف أصحاب ا٢بديث "  - 1
 - 148/  1ج " لزوائد ٦بمع ا"  - 4. 29236ا٢بديث  234/  14ج " كنز العمال " ، 142/  1ج " ٦بمع الزوائد "  - 3. 29249، ا٢بديث 236/ 



" ، والصواب "جالؤه : " وُب ٝبيع النسخ ا٤بخطوطة وا٤بطبوعة. 8، كتاب فضل العلم، باب سؤال العلم وتذاكره، ا٢بديث 41/  1ج " الكاُب "  - 5. 149
 . ] * [ 13، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ا٢بديث 54/  1ج " الكاُب "  - 6". الكاُب " كما ُب " جالؤىا 

 [373 ] 
أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشئ منها فقد أخذ حظا وافرا، فانظروا علمكم ىذا عمن تأخذونو، فإن فينا أىل 

: وعن معاوية بن عمار قال 1. البيت ُب كل خلف عدوال ينفون عنو ٙبريف الغالْب وانتحال ا٤ببطلْب وتأويل ا١باىلْب
٢بديثكم يبث ذلك ُب الناس ويشدده ُب قلوهبم وقلبو شيعتكم، ولعل رجل رواية : قلت اليب عبد اهلل عليو السالم

. الرواية ٢بديثنا يشد بو قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد: عابدا من شيعتكم ليس لو ىذه الرواية، أيهما أفضل ؟ قال
 3. فيتبعون أحسنو الذين يستمعون القول: قول اهلل جل ثناؤه: وعن أيب بصّب قال قلت اليب عبد اهلل عليو السالم 2

وعن أيب عبد اهلل عليو السالم  4. فيحدث بو كما ٠بعو، ال يزيد فيو وال ينقص منو. ىو الرجل يسمع ا٢بديث: قال
إذا حدثتم ٕبديث فأسندوه إٔب الذي حدثكم، فإن كان حقا فلكم، وإن كان  : قال أمّب ا٤بؤمنْب عليو السالم: قال

حديثي : ٠بعنا أبا عبد اهلل عليو السالم يقول: ٞباد بن عثمان، وغّبٮبا قالواوروى ىشام بن سآب و  5. كذبا فعليو
 حديث أيب، وحديث أيب حديث جدي، وحديث جدي حديث ا٢بسْب، 

 (ىامش)
لم، باب صفة ، كتاب فضل الع33/  1ج " الكاُب "  - 2. 2، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضلو وفضل العلماء، ا٢بديث 32/  1ج " الكاُب "  - 1

، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب وا٢بديث وفضل الكتابة 51/  1ج " الكاُب "  - 4. 18(: 39)سورة الزمر  - 3. 9العلم وفضلو وفضل العلماء، ا٢بديث 
 . ] * [ 7ا٢بديث . التمسك بالكتب، كتاب فضل العلم، باب رواية الكتب وا٢بديث وفضل الكتابة و 52/  1ج " الكاُب "  - 5. 1والتمسك بالكتب، ا٢بديث 

 [374 ] 
وحديث ا٢بسْب حديث ا٢بسن، وحديث ا٢بسن حديث أمّب ا٤بؤمنْب، وحديث أمّب ا٤بؤمنْب حديث رسول اهلل صلى 

الفهم أو فهم : فأصلو ُب اللغة: وأما الفقو 1. وحديث رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو قول اهلل عزوجل: اهلل عليو وآلو
علم ٕبكم شرعي فرعي مكتسب من دليل تفصيلي، سواء كان من قصو أم استنباطا : دقيقة، وُب االصطالحاالشياء ال

: و٩با ورد ُب فضلو وآدابو خرب. وفائدتو امتثال أوامر اهلل تعأب واجتناب نواىيو احملصالن للفوائد الدنيوية واالخروية. منو
: وقولو صلى اهلل عليو وآلو 3. أشد على الشيطان من ألف عابد فقيو: وخرب 2. من يرد اهلل بو خّبا يفقهو ُب الدين

أفضل العبادة الفقو، وأفضل : وقولو صلى اهلل عليو وآلو 4. حسن ٠بت وفقو ُب الدين: خصلتان ال ٘بتمعان ُب منافق
 : وخرب أيب سعيد قال 5. الدين الورع

 (ىامش)
/  2ج " صحيح البخاري "  - 2. 14ا٢بديث . الكتب وا٢بديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب، كتاب فضل العلم، باب رواية 53/  1ج " الكاُب "  - 1

الفقيو " ، 25 - 23/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 224ا٢بديث (. 42)، كتاب العلم 28/  5ج " سنن الَبمذي " ، 74، كتاب العلم، ا٢بديث 36 37
، ا٢بديث 17، ا٤بقدمة، الباب 81/  1ج " سنن ابن ماجة " ، 2681، كتاب العلم، ا٢بديث 48/  5ج " ي سنن الَبمذ"  - 3. 8 - 2/  1ج " وا٤بتفقو 

سنن الَبمذي "  - 4. 28793، ا٢بديث 155/  14ج " كنز العمال " ، 24/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 32 - 31/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 222
فيض القدير : " ، حرف ا٥بمزة، وشرحو54/  1ج " ا١بامع الصغّب "  - 5. 6/  1ج " إحياء علوم الدين " ، 2684ا٢بديث ، كتاب العلم، 54 - 49/  5ج " 
 . ] * [ 28763، ا٢بديث 154/  14ج " كنز العمال " ، 1284، ا٢بديث 43/  2ج " 



 [375 ] 
أن يقرأ رجل سورة، أو يأمر رجال بقراءة  كان النيب صلى اهلل عليو وآلو وأصحابو إذا جلسوا كان حديثهم الفقو، إال

وروى بشّب  2. إذا أراد اهلل بعيد خّبا فقهو ُب الدين: وروى ٞباد بن عثمان عن أيب عبد اهلل عليو السالم قال 1. سورة
إن الرجل منهم إذا ٓب ! الخّب ُب من ال يتفقو من أصحابنا، يا بشّب : قال أبو عبد اهلل عليو السالم: الدىان قال

: وعن ا٤بفضل بن عمر قال 3. يستغن بفقهو احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه ُب باب ضاللتهم، وىو ال يعلم
عليكم بالتفقو ُب دين اهلل، وال تكونوا أعرابا، فإنو من ٓب يتفقو ُب دين اهلل ٓب : ٠بعت أبا عبد اهلل عليو السالم يقول
لوددت أن أصحايب ضربت : وروى أبان بن تغلب عنو عليو السالم قال. 4عمال ينظر اهلل إليو يوم القيامة، وٓب يزك لو 

جعلت فداك، رجل عرف ىذا االمر، لزم : وروي عنو عليو السالم أنو قال لو رجل 5. رؤوسهم بالسياط حٌب يتفقهوا
٠بعت أبا : ٞبزة قال وعن علي بن أيب 6. كيف يتفقو ىذا ُب دينو ؟: فقال: بيتو وٓب يتعرف إٔب أحد من إخوانو ؟ قال

 : عبد اهلل عليو السالم يقول

 (ىامش)
كان أصحاب : عن أيب سعيد ا٣بدري قال: "... ، ولفظ ا٢بديث ُب الثاين ىكذا374/  2ج " الطبقات الكبّب " ، 94! / ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب "  1

م " ، "ز " وُب " م الفقو إال أن يأمروا رجال فيقرأ عليهم سورة أو يقرأ رجل سورة من القرآن وسلم، إذا قعدوا يتحدثون كان حديثه[ وآلو ] رسول اهلل صلى اهلل عليو 
" الكاُب "  - 2. وما أثبتناه مطابق لسائر النسخ وللمصدر، والظاىر أنو أصح وأنسب" يقرأ رجل سورة " بدل " يقرى رجال سورة ": " ع " و " ح " ، "ض " ، "

، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضلو وفضل 33/  1ج " الكاُب "  - 3. 3باب صفة العلم وفضلو وفضل العلماء، ا٢بديث  ، كتاب فضل العلم،32/  1ج 
، كتاب 31/  1ج " الكاُب "  - 5. 7، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبو وا٢بث عليو، ا٢بديث 31/  1الكاُب ج "  - 4. 6العلماء، ا٢بديث 

، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبو وا٢بث عليو، 31/  1ج " الكاُب "  - 6. 8باب فرض العلم ووجوب طلبو وا٢بث عليو، ا٢بديث  فضل العلم،
 . ] * [ 9ا٢بديث 

 [376 ] 
ين ولينذروا ليتفقهوا ُب الد: تفقهوا ُب الدين، فإنو من ٓب يتفقو منكم ُب الدين، فهو أعرايب، إن اهلل تعأب يقول ُب كتابو

الكمال كل الكمال التفقو ُب الدين، : وعن أيب جعفر عليو السالم قال 1. قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ٰبذرون
ما من أحد : وروى سليمان بن خالد عن أيب عبد اهلل عليو السالم أنو قال 2. والصرب على النائبة، وتقدير ا٤بعيشة

إذا مات ا٤بؤمن الفقيو ثلم ُب االسالم : وعنو عليو السالم، قال 3. فقيو ٲبوت من ا٤بؤمنْب أحب إٔب إبليس من موت
إذا : ٠بعت أبا ا٢بسن موسى بن جعفر عليهما السالم يقول: وعن علي بن أيب ٞبزة، قال 4. ثلمة ال يسدىا شئ

ن يصعد فيها بأعمالو، مات ا٤بؤمن بكت عليو ا٤بالئكة، وبقاع االرض الٍب كان يعبد اهلل عليها، وأبواب السماء الٍب كا
وعن أيب عبد  5. وثلم ُب االسالم ثلمة ال يسدىا شئ، الن ا٤بؤمنْب الفقهاء حصون االسالم، كحصن سور ا٤بدينة ٥با

. ال يسع الناس حٌب يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم، ويسعهم أن يأخذوا ٗبا يقول وإن كان تقية: اهلل عليو السالم قال
 بار ا٤بختصة بالعلوم الشرعية مضافة إٔب ما ورد ُب مطلق فهذه نبذة من االخ 6

 (ىامش)
 1ج " الكاُب "  - 2. 122(: 9)، واآلية ُب سورة التوبة 6، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبو وا٢بث عليو، ا٢بديث 31/  1ج " الكاُب "  - 1
و  1، كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، ا٢بديث 38/  1ج " الكاُب "  - 3. 4ا٢بديث  ، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضلو، وفضل العلماء،32/ 
. 3، كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، ا٢بديث 38/  1ج " الكاُب "  - 5. 2، كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، ا٢بديث 38/  1ج " الكاُب "  - 4. 4



وما أثبتناه مطابق " كان تقية " بدل " كانت تقية : " ، وُب ٝبيع النسخ4لم، باب سؤال العآب وتذاكره، ا٢بديث ، كتاب فضل الع44/  1ج " الكاُب "  - 6
 . ] * [ للمصدر

 [377 ] 
  1. العلم، وقد تقدم ٝبلة منو

وما يتبعو فال يتوقف أصل ٙبققو على شئ من العلوم، بل يكفي فيو  أما المعرفة باهلل تعالىوىي الٍب تتوقف معرفة العلوم الشرعية عليها، 
٦برد النظر، وىو أمر عقلي ٯبب على كل مكلف، وىو أول الواجبات بالذات، وإن كان ا٣بوض ُب مباحثو وٙبقيق مطالبو، ودفع شبو 

بلسان عريب مبْب، فيتوقف معرفتو على علوم العربية فإنو  وأما الكتاب العزيز. ا٤ببطلْب فيو يتوقف على بعض العلوم العقلية كا٤بنطق وغّبه
من النحو والتصريف واالشتقاق وا٤بعاين والبيان والبديع ولغة العرب، وأصول الفقو ليعرف بو حكم عامو وخاصو، ومطلقو ومقيده، و٧بكمو 

ينيا فهي عينية، وإن كان كفائيا فهي  فإن كان ع: فمعرفة ما يتوقف عليو من ىذه العلوم واجب كوجوبو. ومتشاهبو، وغّبىا من ضروبو
فالكالم فيو كالكالم ُب الكتاب، وعلومو علومو، ويزيد ا٢بديث عنو  وأما الحديث النبوي. إن شاء اهلل تعأب 2كفائية، وسيأٌب تفصيلو 

فيتوقف  وأما الفقه 3. لٗبعرفة أحوال رواتو من حيث ا١برح والتعديل، ليعرف ما ٯبب قبولو منها وما ٯبب رده، وىو علم خاص بالرجا
أما الكالم، فلتوقف معرفة الشرع على شارعو وعدلو وحكمتو، ومعرفة مبلغو : معرفتو على ٝبيع ما ذكر من العلوم الفرعية واالصلية

 . ] * [ وحافظو

 (ىامش)
خاص بالبحث عن معرفة أحوال رواة ا٢بديث من حيث ا١برح يعِب علم الرجال، وا٤براد أن علم الرجال  - 3. سيأٌب ُب ا٤بطلب الثاين - 2. تقدم ُب ا٤بقدمة - 1

 . ] * [ والتعديل

 

 [378 ] 

وأما ا٢بديث، . فال بد من معرفتها ٤بن يريد التفقو بطريق االستدالل 1وأما الكتاب ففيو ٫بو ٟبس مائة آية تشتمل على أحكام شرعية، 
ن اآليات القرآنية، فإن ٓب ٲبكن استنباطها منهما رجع إٔب بقية االدلة الٍب فالبد من معرفة ما يشتمل منو على االحكام ليستنبطها منو وم

وا٤بنطق آلة شريفة لتحقيق االدلة مطلقا، ومعرفة ا٤بوصل . ٲبكن استفادهتا منها من االٝباع، ودليل العقل على الوجو ا٤بقرر ُب أصول الفقو
وىي ترجع ٕبسب  3العلوم الشرعية، وٝبلة ما يتوقف عليو الفقو اثنا عشر، يتوقف عليها  2فهذه عشرة علوم . منها إٔب ا٤بطلوب من غّبه

لبيان ما استقر عليو تدوين العلماء إٔب ٜبانية، فإن علم االشتقاق قد أدرج ُب أصول الفقو غالبا، وُب بعض العلوم العربية، وعلم ا٤بعاين وا
تصريف داخل مع النحو ُب أكثر الكتب، وقل من أفرده علما، خصوصا  والبديع قد صار علما واحدا ُب أكثر الكتب ا٤بوضوعة ٥با، وال

وقال . آيات االحكام ٟبسمائة آية: قال الغزإب وغّبه: " 41 - 44/  4ج " االتقان " ُب  - 1. فتدبر ذلك موفقا. كتب ا٤بتقدمْب
قال الشيخ عز . يستنبط منها كثّب من االحكام ولعل مرادىم ا٤بصرح بو، فإن آيات القصص واالمثال وغّبىا: قيل. مائة وٟبسون: بعضهم

معظم آي القرآن ال ٱبلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخالق ": االمام ُب أدلة االحكام " الدين بن عبد السالم ُب كتاب 
وىي  - 3. فقو، وا٤بنطق، والرجالعلم التصريف، والنحو، واللغة، واالشتقاق، وا٤بعاين، والبيان، والبديع، وأصول ال: وىي - 2... ". ٝبيلة

 . ] * [ العلوم العشرة ا٤بذكورة آنفا مع علم ا٢بديث وتفسّب آيات االحكام



 [379 ] 

حديث طلب  2ما ال يتأدى الواجب عينا إال بو، وعليو ٞبل  1فاالول . فرض عْب، وفرض كفاية، وسنة: وىي ثالثة
اعتقاد كلمٍب الشهادتْب، وما ٯبب هلل : فاالول. وىو يرجع إٔب اعتقاد وفعل وترك 3. العلم فريضة علم كل مسلم

وٲبتنع عليو واالذعان باالمامة لالمام، والتصديق ٗبا جاء بو النيب صلى اهلل عليو وآلو من أحوال الدنيا واآلخرة ٩با ثبت 
 . النفس إليو وٰبصل بو ا١بزمكل ذلك بدليل تسكن . عنو تواترا

 (ىامش)
، كتاب 34/  1ج " الكاُب "  - 3. 43 46/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 41/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 2. 46 - 41/  1ج " شرح ا٤بهذب " الحظ  - 1

سنن " ، 124 - 191/  1ج " ٦بمع الزوائد " ، 182/  2ج " أمإب الطوسي " ، 5و  2، 1فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبو وا٢بث عليو، ا٢بديث 
 . ] * [ 11 - 8/  1ج " جامع بيان العلم وفضلو " ، 224، ا٢بديث 17الباب . ، ا٤بقدمة81/  1ج " ابن ماجة 

 [384 ] 
فتعلم : أم الفعلوما زاد على ذلك من أدلة ا٤بتكلمْب وا٣بوض ُب دقائق الكالم، فهو فرض كفاية، لصيانة الدين ودفع شبو ا٤ببطلْب، و 

. واجب الصالة عند التكليف هبا ودخول وقتها، أو قبلو ٕبيث يتوقف التعلم عليو، ومثلها الزكاة والصوم وا٢بج وا١بهاد واالمر با٤بعروف
وإال  وأما باقي أبواب الفقو من العقود وااليقاعات فيجب تعلم أحكامها حيث ٯبب على ا٤بكلف بأحد االسباب ا٤بذكورة ُب كتب الفقو،

ومنو تعلم ما ٰبل وٰبرم، من ا٤بأكول وا٤بشروب وا٤بلبوس، و٫بوىا ٩با ال غُب عنو، وكذلك أحكام عشرة النساء ٤بن لو . فهي واجبة كفاية
فيدخل ُب بعض ما ذكر، ليجتنب، و٩با يلحق بو بل ىو أٮبو، كما أسلفناه ُب صدر : وأما الَبك. زوجة، وحقوق ا٤بماليك ٤بن لو شئ منها

تعليم ما ٰبصل بو تطهّب القلب من الصفات ا٤بهلكة كالرئاء وا٢بسد والعجب والكرب، و٫بوىا، ٩با ٙبقق ُب علم مفرد، وىو من  1تاب الك
ولو توقف تعلم بعض ىذه الواجبات على االشتغال بو قبل البلوغ لضيق . أجل العلوم قدرا، إال أنو قد اندرس ٕبيث ال يكاد ترى لو أثرا

وه، وجب على الوٕب تعليم الولد ذلك قبلو من باب ا٢بسبة، بل ورد االمر بتعليم مطلق االىل ما ٰبصل بو النجاة من النار، وقتو بعده و٫ب
  3. علموىم ما ينجون بو من النار: معناه 2. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأىليكم نارا: قال اهلل تعأب

 (ىامش)
/  2ج " ا٤بستدرك على الصحيحْب " ُب . 43/  1ج " شرح ا٤بهذب "  - 3. 6(: 66)سورة التحرًن  - 2. اب االولُب القسم االول من النوع من الب - 1

 6(: 66)سورة التحرًن ] قوا أنفسكم وأىليكم نارا : عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو ُب قولو تعأب: " 244/  6ج " الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور " ، و 494
اعملوا بطاعة اهلل واتقوا : عن ابن عباس، قال: "... ، أيضا244/  6ج " الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور " وُب . " علموا أنفسكم وأىليكم ا٣بّب وأدبوىم: قال] 

 ] * [ أدبوا : عن ابن عباس، قال... معاصي اهلل، وأمروا أىليكم بالذكر ينجكم من النارو

 [381 ] 

فما ال بد للناس منو ُب إقامة دينهم من العلوم : وأما فرض الكفاية 1. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتو: وآلووقال صلى اهلل عليو 
كحفظ القرآن واالحاديث وعلومهما والفقو واالصول والعربية ومعرفة رواة ا٢بديث وأحوا٥بم واالٝباع، وما ٰبتاج إليو ُب قوام أمر : الشرعية

 . لم الصنائع الضرورية كا٣بياطة والفالحة حٌب ا٢بجامة، و٫بوىاا٤بعاش كالطب وا٢بساب، وتع



فرض الكفاية أفضل من فرض العْب، النو يصان بقيام البعض بو ٝبيع ا٤بكلفْب عن إٜبهم ا٤بَبتب : 2قال بعض العلماء 
لم نفل العبادات، واآلداب فكتع: وأما السنة. على تركهم لو، ٖبالف فرض العْب فإ٭با يصان بو عن االٍب القائم بو فقط

الدينية، ومكارم االخالق وشبو ذلك، وىو كثّب ومنو تعلم ا٥بيأة لالطالع على عظمة، اهلل تعأب، وما يَبتب عليو من 
وبقي علوم أخر بعضها ٧برم مطلقا، كالسحر والشعبذة وبعض الفلسفة، وكل ما يَبتب عليو إثارة . ا٥بندسة وغّبىا

لى وجو دون آخر كأحكام النجوم والرمل، فإنو ٰبرم تعلمها مع اعتقاد تأثّبىا وٙبقيق وبعضها ٧برم ع. الشكوك
 وقوعها، ومباح مع اعتقاد كون االمر مستندا إٔب اهلل تعأب، وأنو أجرى العادة بكوهنا سببا ُب بعض اآلثار وعلى 

 (ىامش)
" وا١بملة االخّبة منقولة عن ٦باىد وقتادة ُب . " مروىم بطاعة اهلل واهنوىم عن معصية اهلل: لقا.. وعن قتادة. أوصوا أىليكم بتقوى اهلل: قال.. وعن ٦باىد. أىليكم

ىو أن يؤدب الرجل ا٤بسلم نفسو : " 46/  34ج " تفسّب الرازي " ، و 318/  14ج " تفسّب ٦بمع البيان " وروي عن مقاتل ُب . 54/  14ج " تفسّب التبيان 
،  1459/  3ج " صحيح مسلم "  - 1. 47/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، و 417/  4ج " تفسّب ابن كثّب " وانظر . " عن الشروأىلو ويعلمهم ا٣بّب وينهاىم 

" ، 247/  5ج " ٦بمع الزوائد " ، 44/  1ج " شرح ا٤بهذب " ، 47/  1ج " الفقيو وا٤بتفقو " ، 11ش،  54، 5/  2ج " مسند أٞبد " ، (33)كتاب االمارة 
 . ] * [ 45، 37/  1ج " شرح ا٤بهذب " ىو امام ا٢برمْب كما ُب  - 2. 6/  1ج " اطر تنبيو ا٣بو 
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الوقت بالبطالة، وتضييع العمر بغّب  3ا٤بشتملة على الغزل وتزجية  1سبيل التفاؤل، وبعضها مكروه كأشعار ا٤بولدين 

ا ذكر، ٩با ال يدخل ُب الواجب كأشعار العرب وبعضها مباح كمعرفة التواريخ والوقائع واالشعار ا٣بالية عم. فائدة
وباقي العلوم من الطبيعي والرياضي  4. الٍب تصلح لالحتجاج هبا ُب الكتاب والسنة، فإهنا ملحقة باللغة 3العاربة 

 والصناعي أكثره موصوف باالباجة 

 (ىامش)
الطبعة : شعر وغّبه، فقائل االول قد قسمو العلماء طبقات أربع. بو نوعانكالم الذي يستشهد : " 21 - 24/  1ج " خزانة االدب " قال البغدادي ُب  - 1

ا٤بتقدمون : وا٤بخصرمون وىم الذين أدركوا ا١باىلية واالسالم كلبيد وحسان، والثالثة: الشعراء ا١باىليون وىم قبل االسالم كامرئ القيس واالعشى، والثانية: االؤب
ا٤بولدون ويقال ٥بم احملدثون وىم من بعدىم إٔب زماننا، كبشار بن برد وأيب نواس، : ُب صدر االسالم كجرير والفرزدق، والرابعة ويقال ٥بم االسالميون وىم الذين كانوا

يستشهد : وقيل. أما الرابعة فالصحيح أنو ال يستشهد بكالمها مطلقا... فالطبقتان االوليان يستشهد بشعرٮبا إٝباعا، وأما الثالثة فالصحيح صحو االستشهاد بكالمها
، فإنو استشهد بشعر أيب ٛبام ُب عدة مواضع من ىذا الشرح، واستهشد [يعِب الرضي رٞبو اهلل ] بكالم من يوثق بو منهم، واختاره الز٨بشري وتبعو الشارح احملقق 

ة فهو من علماء العربية، فأجعل ما يقولو ٗبنزلة ما يرويو، أال ىو وإن كان ٧بدثا ال يستشهد بشعره ُب اللغ: ا٤بز٨بشري أيضا ُب تفسّب أوائل البقرة بيت من شعره، وقال
" / االقَباح ُب علم أصول النحو " وقال السيوطي ُب ". اْب .. واعَبض عليو. الدليل عليو بيت ا٢بماسة، فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايتو وإتقانو: ترى إٔب قولو العلماء

ما يقتضي ٚبصيص ذلك بغّب أئمة اللغة ورواهتا، فإنو استشهد على مسألة " الكشاف " ين واحملدثْب ُب اللغة والعربية وُب أٝبعوا على أنو ال ٰبتج بكالم ا٤بولد: " 74
: ماءوىو وإن كان ٧بدثا ال يستشهد بضعره ُب اللغة، فهو من علماء العربية، فأجعل ما يقولو ٗبنزلة ما يرويو، أال ترى إٔب قول العل: بقول حبيب من أوس، ٍب قال

ج " لسان العرب " )" كيف تزجي االيام ؟ أي كيف تدافعها : دفع الشئ، يقال: التزجية"  - 2". الدليل عليو بيت ا٢بماسة فيقتنعون بذلك لتوثقهم بروايتو وإتقانو 
، "(عرب "  586/  1ج " لسان العرب " )" ليل الئل : العرب العاربة ىم ا٣بلص منهم، وأخذ من لفظو فأكذبو، كقولك"  - 3"(. زجا "  355 - 354/  14

فاتضح ٩با ذكرناه ُب ىذه التعاليق أنو يريد  - 4. وىم ا١باىليون وا٤بخضرمون وا٤بتقدمون على رأي الذين يصح االحتجاج بأشعارىم الثبات قوعد االدب والعربية
ال ٯبوز االستشهاد بأشعار ا٤بولدين الثبات القواعد االدبية فالفائدة ُب تعلمها، فال وحيث : أشعار الطبقة الرابعة" أشعار ا٤بولدين " أشعار من " ا٤بصنف رٞبو اهلل من 

وبعبارة . وبعض ىذه االشعار ا٤بشتمل على الغزل وتضييع العمر بغّب فائدة، مكروه تعملو، وما ٓب يكن مشتمال على ذلك فتعلمو مباح. تلحق باللغة الٍب ٯبب تعلمها
أشعار العرب العارية وىي أشعار الطبقة االؤب والثانية والثالثة على قول فإهنا : ر من حيث حكمها الشرعي إٔب ثالثة أقسام، االولقد قسم ا٤بصنف االشعا: أخرى

ا٣بالية، ٩با ذكر،  أشعار ا٤بولدين: أشعار ا٤بولدين ا٤بشتملة على الغزل وتضييع العمر بغّب فائدة، فإن تعلمها مكروه، الثالث: ملحقة باللغة وحكمها اللغة، الثاين
 . ] * [ فتعلمها مباح
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بالنظر إٔب ذاتو، وقد ٲبكن جعلو مندوبا لتكميل النفس، وإعدادىا لغّبه من العلوم الشرعية بتقويتها ُب القوة النظرية، 

عض احملرومْب وقد يكون حراما إذا استلزم التقصّب ُب العلم الواجب عينا أو كفاية، كما يتفق كثّبا ُب زماننا ىذا لب
ومن ىذا الباب االشتغال ُب العلوم الٍب ىي آلة العلم الشرعي زيادة عن القدر ا٤بعترب منها . الغافلْب عن حقائق الدين

ولتحرير أقسام العلوم وبيان . ُب اآللية مع وجوب االشتغال بالعلم الشرعي، لعدم قيام من فيو الكفاية بو، و٫بوه
 1واعلم أن ٚبصيص العلوم االربعة . ر، فإن ذكره ىنا ٱبرج عن موضوع الرسالةأحكمامها على التفصيل ٧بل آخ

. بالشرعية مصطلح ٝباعة من العلماء، ورٗبا خصو بعضهم بالثالثة االخّبة، وٲبكن رد كل علم واجب أو مندوب إليو
 . فإنو ٦برد اصطالح ٤بناسبة، واهلل أعلم. وال حرج ُب ذلك 2

 (ىامش)
 . ] * [ أي إٔب ىذا ا٤بصطلح - 2. م وأصول الدين، وعلم الكتاب العزيز، وعلم االحاديث، وعلم االحكام الشرعية ا٤بعرب عنها بالفقوعلم الكال: وىي - 1
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يضيع سعيو أو يعسر عليو طلبو،  اعلم أن لكل علم من ىذه العلوم مرتبة من التعلم، البد لطالبو من مراعاهتا لئال
وليصل إٔب بغيتو بسرعة، وكم قدرأينا طالبا للعلم سنْب كثّبة، ٓب ٰبصلوا منو إال على القليل، وآخرين حصلوا منو كثّبا 

وليعلم أيضا أن الغرض الذاٌب ليس ىو ٦برد العلم هبذه العلوم، بل الغرض . ُب مدة قليلة بسبب مراعاة ترتيبو وعدمو
إما باآللية، أو بالعلم، أو بالعمل، أو بإقامة نظام الوجود، أو إرشاد عباده إٔب ما يراد منهم، : مراد اهلل تعأب منهاموافقو 

فمن كان تعلمو ُب ابتداء أمره وريعان شبيتو وىو قابل . أو غّب ذلك من ا٤بطالب، وبسبب ذلك ٱبتلف ترتيب التعلم
ُب الدين بطريق االستدالل والرباىْب فينبغي أن يشتغل ُب أول أمره ٕبفظ كتاب للَبقي إٔب مراتب العلوم والتأىل للتفقو 

اهلل تعأب و٘بويده على الوجو ا٤بعترب، ليكون مفتاحا صا٢با ومعينا ناجحا، وليستنّب القلب بو، ويستعد بسببو إٔب درك 
 . باقي العلوم
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آالت الفهم، وأعظم أسباب العلم الشرعي، فيقرأ أوال علم  فإذا فرغ منو اشتغل بتعلم العلوم العربية، فإهنا أول

ٍب ينقل إٔب . التصريف، ويتدرج ُب كتبو من االسهل إٔب االصعب، واالصغر إٔب االكرب حٌب ينقنو وٰبيط بو علما
 ُب إتقان النحو، فيشتغل فيو على ىذا النهج ويزيد فيو با١بد وا٢بفظ فإن لو أثرا عظيما ُب فهم ا٤بعاين، ومدخال جليال

وحقق مقاصده . فإذا فرغ منها أٝبع اشتغل با٤بنطق: ٍب ينتقل منو إٔب بقية العلوم العربية. الكتاب والسنة، الهنما عربيان
ٍب . على النمط االوسط، وال يبالغ فيو مبالغتو ُب غّبه، الن ا٤بقصود منو ٰبصل بدونو، وُب الزيادة تضييع للوقت غالبا



الم، ويتدرج فيو كذلك، ويطلع على طبيعياتو ليحصل لو بذلك ملكة البحث واالطالع على ينقل منو إٔب علم الك
ٍب ينتقل منو إٔب أصول الفقو، متدرجا ُب كتبو ومباحثو كذلك، وىذا العلم أؤب العلوم بالتحرير، . مزايا العوآب وخواصها

، فال يقتصر منو على القليل، فبقدر ما ٰبققو تتحقق وأحقها بالتحقيق بعد علم النحو ٤بن يريد التفقو ُب دين اهلل تعأب
ٍب ينتقل منو إٔب علم دراية ا٢بديث، فيطالعو وٰبيط بقواعده ومصطلحاتو وليس . عنده ا٤بباحث الفقهية واالدلة الشرعية

يث فإذا وقف على مقاصده انتقل إٔب قراءة ا٢بد. من العلوم الدقيقة، وإ٭با ىو مصطلحات مدونة وفوائد ٦بموعة
منو يشتمل  1بالرواية والتفسّب والبحث والتصحيح على حسب ما يقتضيو ا٢بال ويسعو الوقت، وال أقل من أصل 

 ٍب ينتقل منو إٔب البحث عن اآليات القرآنية ا٤بتعلقة باالحكام الشرعية، وقد . على أبواب الفقو وأحاديثو

 (ىامش)
ال االصل ٗبعناه االصطالحي، الذي منو االصول ". كتاب من ال ٰبضره الفقيو " و " االستبصار " و " التهذيب "   جامعا روائيا ك" االصل " يريد من  - 1

 . ] * [ االربعمائة ا٤بشهورة
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رضوان اهلل عليهم بالبحث وخصوىا بالتصنيف، فليطالع فيها كتابا، وليبحث عن أسرارىا، وليمعن  1أفردىا العلماء 

يس ٥با حد تقف عليو االفهام، إذ ليست كغّبىا من كالم االنام، وإ٭با ىي كالم ا٤بلك النظر ُب كشف أغوارىا، فل
فإذا فرغ منها انتقل بعدىا إٔب قراءة الكتب . العالم، وفهم الناس ٥با على حسب ما تصل إليو عقو٥بم وتدركو أفهامهم
مصطلحات الفهاء وقواعدىم، فإهنا ال تكاد  الفقهية، فيقرأ منها أوال كتابا يطلع فيو على مطالبو ورؤوس مسائلو، وعلى

تستفاد إال من أفواه ا٤بشايخ ٖبالف غّبه من العلوم، ٍب يشرع ثانيا ُب قرائة كتاب آخر بالبحث واالستدالل، واستنباط 
الفرع من أصولو، ورده إٔب ما يليق بو من العلوم، واستفادة ا٢بكم من كتاب أو سنة من جهة النص أو االستنباط من 

موم لفظ أو إطالقو، ومن حديث صحيح أو حسن أو غّبٮبا ليتدرب على ىذه ا٤بطالب على التدريج، فليس من ع
العلوم شئ أشد ارتباطا بغّبه، وال أعم احتياجا إليها منو، فليبذل فيو جهده وليعظم فيو جده، فإنو ا٤بقصد االقصى 

توصلو إٔب ىذه  2بة من اهلل تعأب إ٥بية وقوة منو قدسيو وا٤بطلب االسُب ووارثو االنبياء، وال يكفي ذلك كلو إال هب
البغية، وتبلغو ىذه الرتبة، وىي العمدة ُب فقو دين اهلل تعالى، وال حيلة للعبد فيها، بل ىي منحة ا٥بية ونفحة ربانية 

بينا ُب إفاضتها من  ٱبص هبا من يشاء من عباده، إال أن للجد واجملاىد والتوجو إٔب اهلل تعأب، واالنقطاع إليو أثرا
  3. والذين جاىدوا فينا لندينهم سبلنا وإن اهلل ٤بع احملسنْب: ا١بناب القدسي

 (ىامش)
/  1ج " الذريعة " احملقق االردبيلي والفاضل ا١بواد رٞبو اهلل تعأب، انظر تفصيل ذلك ُب . منهم الفاضل ا٤بقداد والقطب الراوندي، ومن ا٤بتأخرين عن ا٤بصنف - 1

نعم يشَبط مع ذلك كلو أن يكون لو قوة يتمكن هبا من رد "... ، ُب بيان شرائط االفتاء 66/  3ج " شرح اللمعة " قال ا٤بصنف رٞبو اهلل ُب  - 2. 43 - 44
ما حققو العلماء والفقهاء فيها الفروع إٔب أصو٥با واستنباطها منها، وىذه ىي العمدة ُب ىذا الباب، وإال فتحصيل تلك ا٤بقدمات قد صارت ُب زماننا سهلة، لكثرة 
ىلها مدخل عظيم ُب ٙبصيلها، وُب بيان استعما٥با، وإ٭با تلك القوة بيد اهلل تعأب يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمتو ومراده، ولكثرة اجملاىدة وا٤بمارسة ال

 . ] * [ 69(: 29)عنكبوت سورة ال - 3[ ".  69(: 2)سورة العنكبوت ] والذين جاىدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
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فإذا فرغ من ذلك كلو شرع ُب تفسّب الكتاب العزيز بأسره، فكل ىذه العلوم لو مقدمة، وإذا وفق لو، فال يقتصر على 
ما استخرجو ا٤بفسرون بأنظارىم فيو، بل يكثر من التفكر ُب معانيو، ويصفي نفسو للتطلع على خوافيو، ويبتهل إٔب اهلل 

أن ٲبنحو من لدنو فهم كتابو وأسرار خطابو، فحينئذ يظهر عليو من ا٢بقائق ما ٓب يصل إليو غّبه من تعأب ُب 
ا٤بفسرين، الن الكتاب العزيز ٕبر ١بي ُب قعره درر وُب ظاىره خّب، والناس ُب التقاط فرره، واالطالع على بعض 

ٍب نرى التفاسّب ٨بتلفة حسب اختالف أىلها حقائقو على مراتب حسب ما تبلغو قوهتم ويفتح اهلل بو عليهم، ومن 
فمنها ما يغلب عليو العربية كالكشاف للز٨بشري، ومنها ما يغلب عليو ا٢بكمة والربىان : فيما يغلب عليهم من العلم

ومنها ما يسلط على  1الغيب للرازي، ومنها ما يغلب عليو القصص كتفسّب الثعليب، [ مفاتيح : أو] الكالمي كمفاتح 
: ومن ا٤بشهور ما روي من. إٔب غّب ذلك من ا٤بظاىر 2.. ا٢بقائق دون تفسّب الظاىر كتأويل عبد الرزاق القاشي تأويل

ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء، واهلل ذو  3. أن للقرآن تفسّبا وتأويال وحقائق ودقائق، وأن لو ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا
  4. الفضل العظيم

 (ىامش)
/  3ج " الذريعة " ، انظر وصفو ُب "التأويالت " أو " تأويل اآليات "  - 2. 67 - 66/  18ج " الذريعة " ، انظر وصفو ُب "شف والبيان الك"   ا٤بوسوم ب - 1

اطنا وحدا إن للقرآن ظاىرا وب: " وسلم[ وآلو ] قال صلى اهلل عليو : " 264، 88/  1ج " إحياء علوم الدين " ، و 9/  1ج " تفسّب الطربي " ُب  - 3. 343
سألت أبا جعفر عليو السالم : عن الفضيل بن يسار، قال: " 7ا٢بديث . 196/ بصائر الدرجات " ، و 5، ا٢بديث 11/  1ج " تفسّب العياي " وُب " ومطلعا 

" وُب .. " وبطن ؟ قال ظهره وبطنو تأويلو ٥با ظهر: ما ُب القرآن آية إال و٥با ظهر وبطن وما فيو حرف إال ولو حد ولكل حد مطلع ما يعِب بقولو: عن ىذه الرواية
نعم الن لكتاب اهلل ظاىرا وباطنا ومعاينا وناسخا ومنسوخا و٧بكما ومتشاهبا وسننا وأمثاال : وللقرآن بطن وظهر ؟ فقال: قلت"..  364، ا٢بديث 274" / احملاسن 

فلم أجده ُب " وحقائق ودقائق " وأما قولو . 225/  4ج " االتقان " ، 146 - 78/  92ج " ٕبار االنوار " وراجع أيضا .. " وفصال ووصال وأحرفا وتصريفا
ظاىر وباطن وإشارات وأمارات ولطائف ودقائق : ما من آية ُب القرآن إال و٥با سبع معان: وقيل: " 27" / علم القلوب " نعم قال ا٤بكي ُب : االحاديث والروايات

سورة ا١بمعة  4". واالشارات ٣باص ا٣بواص، واالمارات الولياء وللطائف للصديقْب، والدقائق للمحبْب، وا٢بقائق للنبيْب وحقائق، فالظاىر للعوام، والباطن للخواص، 
(62 :)4 ] * [ . 
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فإذا فرغ من ذلك وأراد الَبقي وتكميل النفس، فليطالع كتب ا٢بكمة من الطبعي والرياضي وا٢بكمة والعملية وا٤بشتملة 

خالق ُب النفس وما خرج عنها من ضرورات دار الفناء، ٍب ينتقل بعده إٔب العلوم ا٢بقيقية والفنون على هتذيب اال
ا٢بقية، فإهنا لباب ىذه العلوم ونتيجة كل معلوم، وهبا يصل إٔب درجة ا٤بقربْب وٰبصل على مقاعد الواصلْب، أوصلنا اهلل 

ىو أىل ٥بذه العلوم، ولو استعداد لتحصيلها، ونفس قابلة  ىذا كلو يرتيب من. وإياكم إٔب ذلك ا١بناب إنو كرًن وىاب
فأما القاصرون عن درك ىذا ا٤بقام، وا٤بمنوعون بالعوائق عن الوصول إٔب ىذا ا٤برام، فليقتصروا منها على ما . لفهمها

الكتفاء بالعلوم فإن ٓب يكن ٥بم بد من االقتصار، فال أقل من ا. ٲبكنهم الوصول إليو متدرجْب فيو حيب ما دللنا عليو
فإن ضاق الوقت أو ضعفت النفس عن ذلك، فالفقو أؤب من ا١بميع، فبو قامت النبوات، . الشرعية واالحكام الدينية

وانتظم أمر ا٤بعاش وا٤بعاد، مضيفا إليو ما ٯبب مراعاتو من هتذيب النفس وإصالح القلب من علم الطب النفسي، 
فإذا فرغ عما خلق لو من العلوم . سماوات واالرض والتقوى الٍب ىي مالك االمرليَبتب عليو العدالة الٍب هبا قامت ال

وىذه العلوم  1. وما خلقت ا١بن واالنس إال ليعبدون: فليشتغل بالعمل الذي ىو زبدة العلم وعلة ا٣بق، قال اهلل تعأب
هل وأخسر وأٞبق من يتعلم صنعة وما أج 2. ٗبنزلة اآلالت القريبة أو البعيدة للعمل، كما حققناه ُب الباب االول



لينتفع هبا ُب أمر معاشو، ٍب يصرف عمره، وٯبعل كده ُب ٙبصيل آالهتا من غّب أن يشتغل هبا اشتغاال ٰبصل بو الغرض 
 . فتدبر ذلك موفقا إن شاء اهلل تعأب. منها

 (ىامش)
 . ] * [ االول من ذلك الباب ُب االمر الثاين من القسم االول من النوع - 2. 56(: 51)سورة الذاريات  - 1
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اعلم وفقك اهلل تعأب أين قد أو صحت لك السبيل، وعلمتك كيفية ا٤بسّب، وبينت لك كمال اآلداب، وحثثنك على 
دخول ىذا الباب، فعليك با١بد والتشمّب، واغتنام أيام عمرك القصّب، ُب اقتناء الفضائل النفسانية، وا٢بصول على 

٤بلكات العلمية، فإهنا سبب لسعادتك ا٤بؤبدة، وموجبو لكمال النعمة ا٤بخلدة، فإهنا من كماالت نفسك االنسانية، ا
وىي باقية أبدا ال تعدم كما ٙبقق ُب العلوم ا٢بكمية، ودلت عليو اآليات القرآنية واالخبار النبوية، فتقصّبك ُب ٙبصيل 

واعترب ُب نفسك اآلن إن كنت ذا بصرة أنك ال . دوام حسرتك الطويلةالكمال ُب أيام ىذه ا٤بهلة القليلة موجب ل
ترضى بالقصور عن أبناء نوعك من بلدك أو ٧بلتك، وتتأٓب بزيادة علمهم على علمك وارتفاع شأهنم على شأنك، مع 

القليل، أنك وىم ُب دار خسيسة، وعيشة دنية زائلة علما قليل، وال يكاد يطلع على نقصك من ا٣بارجْب عنك إال 
فكيف ترضى لنفسك إن كنت عاقال بأن تكون غدا ُب دار البقاء عند اجتماع ٝبيع العوآب من االنبياء وا٤برسلْب، 

 والشهداء، والصا٢بْب، والعلماء الراسخْب، وا٤بالئكة ا٤بقربْب، ومناز٥بم ُب تلك 
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وأنت اآلن قادر  1دة الزائلة ُب موقف صف النعال، الدار على قدر كماالهتم الٍب حصو٥با ُب ىذه الدار الفانية، وا٤ب
وىذا كلو على تقدير . نعوذ باهلل من سنة الغفلة وسوء الزلة. على درك الكمال، ما ىذا إال قصور ُب العقل أو سبات

سالمتك ُب تلك الدار من عظيم االخطار وعذاب النار، وأىن لك باالمان من ذلك ؟ وقد عرفت أن أكثر ىذه العلوم 
واجب إما على االعيان أو الكفاية، وأن الواجب الكفائي إذا ٓب يقم بو من فيو كفاية يأٍب ا١بميع بَبكو، ويصّب حكمو 

وأين القائم ُب ىذا الزمان بل ُب أكثر االزمان بالواجب من ٙبصيل ىذه العلوم الشرعية، . ُب ذلك كالواجب العيِب
 الدين، فإن أقل مراتبو وجوبو على الكفاية، وأدىن ما يتأدى بو ىذا وا٢باصل على درجتها ا٤برضية ؟ سيما التفقو ُب

الواجب أن يكون ُب كل قطر منو قائم بو ٩بن فيو كفاية، وىذا ال ٰبصل إال مع وجود خلق كثّب من الفقهاء ُب أقطار 
توقف عليها من ا٢بديث االرض ومٌب اتفق ذلك ُب ىذه االزمنة ؟ ىذا مع القيام ٗبا يلزمو من العلوم، والكتب الٍب ي

وغّبه، وتصحيحها وضبطها، وكل ىذا أمر معدوم ُب ىذا الزمان، فالتقاعد عنو واالشتغال بغّب العلم، ومقدماتو، قد 
صار من أعلم العصيان، وإن كان بصورة العبادة من دعاء أو قرائة قرآن، فأين السالمة من أىوال القيامة للقاعد عن 

: ظ] واعترب ثالثا ! على تقدير رضاه هبمتو ا٣بسيسة عن ارتقاء مقام أىل الدرجة العلية ؟  االشتغال بالعلوم الشرعية
على تقدير السالمة من ذلك كلو أن امتيازك عن سائر جنسك من ا٢بيوانات ليس إال هبذه القوة العاقلة، الٍب [ ثانيا 

لتحصيل العلوم النافعة لك ُب ىذه الدار وُب دار  بْب ا٣بطأ والصواب، ا٤بوجبة[ ا٤بميزة ] قد خصك اهلل هبا من بينها، 
 ا٤بآب، فقعودك عن استعما٥با فيما خلقت لو، واهنما كل ُب مهلكك 



 (ىامش)
 ". ] * [ تكون "   خرب ل" ُب موقف النعال "  1
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افس فإهنا تأكل وتشرب من ا٤بأكل وا٤بشرب، وغّبٮبا من االعمال الٍب يشاركك فيها سائر ا٢بيوانات حٌب الديدان وا٣بن
و٘بمع القوت وتتناكح وتتوالد مع أنك قادر على أن تصّب من ٝبلة ا٤بالئكة ا٤بقربْب باستعمال قوتك ُب العلم والعمل 

فتنبهوا معشر إخواين وأحبائي أيقظنا اهلل وإياكم من غفلتكم واغتنموا أيام  1بل أعظم من ا٤بالئكة، عْب ا٣بسران ا٤ببْب 
ا تفريطكم، قبل زوال االمكان وفوت االوان وا٢بصول ُب حيز ان، فيا٥با حسرة ال يتدارك فارطها، مهلتكم، وتالفو 

نبهنا اهلل وإياكم من مراقد الطبيعة، وجعل ما بقي من أيام ىذه ا٤بهلة مصروفا على علوم ! وندامة وٚبلد ٧بنتها 
وعلى ىذا القدر ٬بتم الرسالة، . االكرمْب وأجود االجودين إنو أكرم. الشريعة، وأحلنا ٝبيعا ُب دار كرامتو ٗبناز٥با الرفيعة

حامدين هلل تعأب، مصلْب على خاًب الرسالة، وعلى آلو أىل العصمة والعدالة، مسلمْب مستغفرين من ذنوبنا إنو غفور 
ي ضحى يوم زين الدين بن علي بن أٞبد الشامي العامل: رحيم، وفرغ منو مؤلفها الفقّب إٔب عفو اهلل تعأب ورٞبتو

وتقبلها اهلل برٞبتو، وتلقاىا بيد كره ورأفتو إنو . ا٣بميس يوم العشرين من شهر ربيع االول سنة أربع وٟبسْب وتسع مائة
  2. جواد كرًن وا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 (ىامش)
ذا االثر الشريف والسفر وا٤بنيف والكتاب القيم، مع ست نسخ قد فرغت ٕبول اهلل وقوتو، من مقابلة ى - 2". فقعودك : " خرب لقولو" عْب ا٣بسران ا٤ببْب "  - 1

ايات وأقوال الصحابة مطبوعة وأكثر من ٟبس نسخ ٨بطوطة، منها النسخة الٍب كتبها تلميذ ا٤بؤلف رٞبو اهلل و٠بعها منو وعليها خطو وٙبقيقو وٚبريج مصادر الرو 
ُب بلدة قم ا٤بشرفة وكان شروعي ُب ذلك ُب شهر شعبان .  ى 449شكلة، ُب شهر ٝبادى االؤب من سنة والعلماء وأكثر االشعار، والتعلبيق عليو واعراب مواضعو ا٤ب

 وا٢بمد هلل رب العا٤بْب وصلى اهلل على سيدنا وموالنا ٧بمد وآلو الطيبْب الطاىرين، وأنا العبد رضا ا٤بختاري، غفر اهلل ولوالديو .  ى 447ا٤بعظم من سنة 

 مقدمة ىذه الطبعة
 مقدمة ا٤بؤلف

 بيان فضل العلم من الكتاب والسنة واألثر، ودليل العقل
 فصل فيو أدلة من السنة على وجوب طلب العلم وفضلو
 ما روي من طريق ا٣باصة ُب تعظيم شأن العلم وحاملو

 ُب ثواب العآب وا٤بتعلم( ع)ما روي ُب تفسّب العسكري 
 فوائد العلم وعلّو مقام العآب أدلة من ا٢بكمة القدٲبة على

 ما رواه أبو ذر عليو الرٞبة وبعض الصحابة ُب درجات العلم وتعظيمو
 قول بعض احملققْب ُب أصناف العلماء

 دليل العقل السليم وإقامة الربىان القاطع على أن العآب أشرف ا٤بعقوالت وا٤بوجودات



 ، وا٤بتعلم ُب أنفسهما، وإخالص النية هلل واجب عليهماآداب ا٤بعلم
 إ٭با األعمال بالنيات، وإ٭با لكل أمرئ ما نوى

 ذم طلب العلم لغّب اهلل، أو لشيء من حطام الدنيا أو الرئاسة
 ما روي من طريق ا٣باسة، ُب أن شرف العلم ُب شرف الغاية الباعثة عليو

 درجات اإلخالص، ويذكر (ع)فصل يذكر فيو موسى وا٣بضر 
 ٙبذير العلماء من حبائل الشيطان، وحب الدنيا، والغرور

 العآب إذا ٓب يعمل بعلمو زلت موعظتو عن القلوب كما يزل ا٤بطر عن الصفا
 العلم ٗبنزلة الشجرة، والعمل ٗبنزلة الثمرة

 ائدةٙبذير العلماء من التقصّب ُب طلب العلم، وأن االقتصار على العلوم الر٠بية قليل الف
 إن الذي يقتصر على العلوم ا٤ببوبة مغرور، فالعلوم الواجبة أعم من ا٤بدونة

ا٢باجة للعلوم الٍب ٓب يدوهنا العلماء أىم وأعظم، والفقو عند اهلل ُب ا٤بعارف الٍب توجب إدراك عظمة اهلل، وا٣بشوع 
 والتقوى
 :ئط منهاُب أن لكل من العآب وا٤بتعلم ُب ٙبصيل العلم وا٤بعرفة شرا –فصل 

 مكارم األخالق، وٞبيد األفعال، والتنزه عن ا٤بساوئ والرذائل، والتوكل على اهلل
 الفقهاء أمناء الرسل ما ٓب يدخلوا ُب الدنيا 

 على العآب أن ٰبافظ شعائر اإلسالم وظواىره
 من النوع األول ُب آداب ا٤بعلم وا٤بتعلم ُب درسهما واشتغا٥بما –القسم الثاين 

 ة، وحرمة ا٤براء وا١بدل إال بالٍب ىي أحسنُب ا٤بذاكر 
 ُب حرمة تتبع عثرات األخوان، واألصدقاء وأهنا من مساوئ األخالق

 عدم استنكافو من التعلم واالستفادة ٩بن ىو دونو ُب منصب
 وآدابو ُب نفسو مضافاً إٔب ما تقدم . القسم األول من النوع الثاين ُب آداب خاصة با٤بعلم

 قو وعدم البخل بو، ومن ٖبل بو كان ناكثاً للعهدبذل العلم ٤بستح
 من النوع الثاين ُب آداب ا٤بعلم مع طلبتو –القسم الثاين 

 كيفية ضبط العلم، وترتيب األدلة من الكتاب والسنة وغّبٮبا
 آداب ا٤بعلم ُب درسو –القسم الثالث 

 تنبيو ا٣بطاء قبل تفرق ا٢باضرين وُب تأخّبه ضرر كثّب
 ُب اآلداب ا٤بختصة با٤بتعلم –النوع الثالث 
 آداب ا٤بتعلم ُب نفسو –القسم األول 
 آدابو مع شيخو وقدوتو –القسم الثاين 

 آدابو ُب درسو وقراءتو وما يعتمده حينئٍذ مع شيخو ورفقتو –القسم الثالث 



 نب من يفٍب بال علم شرعياالستدالل باآليات والروايات، وبيان عظم ذ
 وأنو كذب على اهلل، وأنو شرك باهلل

 ُب األمور ا٤بعتربة ُب كل مفت –النوع األول 
 ُب أحكام ا٤بفٍب وآدابو –النوع الثاين 

 ُب آداب الفتوى –النوع الثالث 
 ُب أحكام ا٤بستفٍب وآدابو وصفتو –النواع الرابع 

 ُب شروطها وآداهبا –الفصل األول 
 ُب آفات ا٤بناظرة وما يتولد منها من مهلكات األخالق –الفصل الثاين 

 آداب الكتابة والكتب وما يتعلق بتحصيحها

 تشمل على مطالب
 رعية األصليةالفصل األول ُب أقسام العلوم الش –ا٤بطلب األول 

 علم الكالم ويعرب عنو بأصول الدين
 (القرآن الكرًن)علم الكتاب 

 علم  ا٢بديث وما يتعلق بو
 تتوقف معرفة  العلوم الشرعية عليها –ُب العلوم الفرعية الٍب  –الفصل الثاين 
 وسنة ُب مراتب أحكام العلم الشرعي وما أ٢بق بو وىي ثالثة فرض عْب وفرض كفاية –ا٤بطلب الثاين 

 ُب ترتيب العلوم بالنظر إٔب ا٤بتعلم –ا٤بطلب الثالث 
 تتميم الكتاب بنصايح وارشادات وحث على طلب العلوم

 


