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 اهلل صذ ,ورشقفف اهلل ظبد حمًّدا أن وأصٓد ,فف رشيؽ ٓ وحده اهلل إٓ إهل ٓ أن وأصٓد ,هلل احلّد

 .ـثًرا  تسًِٔم  وشِؿ وصحبف آخف وظذ ظِٔف

 بًد أما

 مـ جيًِْا وأن ,ديْٓؿ فف ادخِهغ ومـ ,حيب بم إفٔف ادتَربغ مـ جيًِْا أن – وظال جؾ – اهلل ؾٖشٖل

 .ظغ ضْرؾة أنٍسْا إػ يُِْا وأٓ ,اخلاصع وافَِب ادسّقع افدظاء أهؾ

 :مَدمة

 ,ذفؽ وأصباه وباحلٍظ بافُتب صِتف وذم مناخيف ومع فًِِؿ ضِبف ذم ادتًِؿ آداب ذم ٕاؾًة ـِمت ؾٓذه

 يدرك مل َمـ ٕن :افًِؿ ـٖمهٔة مٓؿ افًِؿ فىافب افًام ؾإدب ,ادتًِّقن حيتاجف مما – صؽ ٓ – وهذا

 إٓتٍاع يٍقتف ؾٕ٘ف ضريَتف وذم مْٓجف وذم يذر وؾٔم يٖيت ؾٔم افًِؿ أهؾ بآداب متٖدًبا يُـ ومل إدب

 افًِؿ بغ وما افًِؿ ضافب أدب بغ ما أي :وافًِؿ إدب بغ ما متْٔة ؿقية صِة ؾْٓاك :ـثًرا  بافًِؿ

 مـ ظدد – تًاػ – اهلل رمحف - – حْبؾ بـ أمحد اإلمام جمِس ذم حُيل ـان أنف ذـروا وؿد ,ٍٕسف

 ؾٔستٍٔدون افباؿل وأما ,اخلّسمئة مـ ؿريًبا مْٓؿ يُتبقن افذيـ وـان ,ـالمف يسًّقن ـِٓؿ إفقف

ا ظِؿ جمِس حيرض مـ ـؾ فٔس ؾٕ٘ف :مالحظ وهذا ,واهلدي إدب ًَ  فـ وفُْف ,حتهِٔف بىريَة متحَ

 صّقت َشتر :رجِغ ٕحد إٓ احلٔاة ذم خر ٓ“ :– ظْف اهلل ريض – أنس ؿال وؿد ,وؾائدة خًرا  يًدم

 .[ (1) ]”بًِؿ ٕاضؼ أو ,واع

 ,ئًْف ٓ ظم ـاّف  صامت أو ,ئٍد متُِؿ فًامل إٓ ؾٔٓا خر ٓ افدٕٔا ؾ٘ن :تالحيف ؾٔم بِغ  طاهر وهذا

ثِرٍ  ذِم  َخْرَ  َٓ ﴿ :وظال جؾ ربْا ؿال ـم :إفٔف ُيَِك افذي افْاؾع فًِِؿ واع ـْ  ـَ ُهؿْ  ِم ْجَقا َٕ  َّٓ ـْ  إِ  َأَمَر  َم

ُروٍف  َأوْ  بَِهَدَؿةٍ  ًْ ـْ  افَّْاسِ  َبْغَ  إِْصاَلٍح  َأوْ  َم ْؾ  َوَم ًَ ٍْ اءَ  َذفَِؽ  َي ٌَ   َمْرَضاِت  اْبتِ
ِ
تِٔفِ  َؾَسْقَف  اهلل ْٗ  َأْجًرا  ُٕ

 .[114 :افْساء] ﴾َظئًِم 



وفٔة  مناخيف مع افًِِْؿ ضافب آداب [3] ادحدودة رشـة جمّقظة ٓباز افدَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

ـْ »  :ؿال أنف وافسالم افهالة ظِٔف ظْف صح وؿد انَ  َم ـُ  ـَ ِم ْٗ   ُي
ِ
َْٔقمِ  بِالل ِخرِ  َواْف ْٔ ْؾ  ا َُ َٔ ِْ ا  َؾ ْت  َأوْ  َخْرً ُّ َْٔه

 فِ

[ (»2) ]. 

 :افًِؿ ضافب آداب بذـر ُظْٔت مهٍَّْات

 ادنايخ مع افًِؿ ضافب وآداب ظامةً  افًِؿ ضافب آداب بذـر ُظْٔت افتل افُتب بًض بدايةً  ٕذـر

 ـتاب و ,( اجلامع)  أجًوا افبٌدادي اخلىٔب وـتاب ,( اجلامع)  افز ظبد ابـ ـتاب ذفؽ ؾّـ :خاصة

 ,– اهلل رمحف – فِْقوي(  ادٓذب رشح ادجّقع)  ومَدمة ,( وادتًِؿ افسامع تذـرة)  مجاظة ابـ

ق ما أجًوا وـذفؽ  ذم جاء ما أداب هذه مـ أجًوا .ـثرة آداب مـ(  افْبالء أظالم شر)  ـتاب ذم تٍرَّ

 .افًِؿ فىافب ـثرة آداب ؾٔٓا ُذـرت حٔث إبقاب مـ ظدد ذم افدارمل شْـ مَدمة

 ـان ومـ تقشط ومـ أجاد َمـ بغ ما ادنايخ مـ فًِديد ـثرة مٗفٍات هذا زمْْا ذم ُصِْػ وؿد

ا ًٍ  .ضًٔ

 :ادهٍْات تِؽ مـ اهلدف

 اهلَدي بإدب وًْٕل ,افًِؿ إػ باإلضاؾة إدب ظذ افًِؿ ضافب حيهؾ أن ـِف ذفؽ مـ وادَهقد

ّت  ضافب يُقن أن هبا افتقايص يْبٌل افتل افًامة إصقل مـ ـان هلذا ,ظِٔف يُقٕان افِذيـ وافسَّ

َٔمن بـ ُحذيٍة ؿال وؿد ,وَدّل  َهْدي وذا ,حسـ شّت ذا افًِؿ  افَّْاسِ  َأْصَبفَ  إِنَّ “ :ظِٔف اهلل رضقان اف

 ًٓ ًتا َد ّْ   بَِرُشقلِ  َوَهْدًيا َوَش
ِ
ْٔفِ  اهللُ  َصذَّ  – اهلل َِ َِّؿَ  َظ ـُ  – َوَش ْب ـْ  َظْبدٍ  ُأمِ  َٓ ـْ  خَيُْرُج  ِحِغ  ِم ْٔتِفِ  ِم  َأنْ  إَِػ  َب

ْٔفِ  َيْرِجعَ  ْدِري َٓ  ,إَِف  .[ (3) ]”َخاَل  إَِذا َأْهِِفِ  ذِم  َيْهَْعُ  َما َٕ

 بـ افربٔع مـ مسًقد بابـ شًّتا أصبف أحد ـان ما :– ظْف اهلل ريض – مسًقد ابـ أصحاب بًض وؿال

 .ُخثٔؿ
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 ٓ إمقر هذه ٕن :وإدب وافسّت اهلَدَي  افًِؿ مع صٔخف مـ ادتًِؿ يٖخذ ـثرة أمثِة ذم وهُذا

ءة ادتًِؿ حيِهِٓا  ظـ ادجرد افسمع بُثرة حيهِٓا وٓ بآضالع حيِهِٓا وٓ افُتب مـ بافَرا

 ـثًرا  يٍَدون مْٓؿ يَسبقن وٓ ادنايخ خيافىقن ٓ افذيـ افًِؿ ضالب مـ ـثر ـان وهلذا ,آختالط

 .وادنايخ افًِؿ أهؾ مـ افَرب ظدم ٕجؾ وافْٓج وافسّت اهلدي مـ

 متٖدًبا يُقن وأن ,افًِؿ وظذ افسّت وظذ اهلدي ظذ حريًها افًِؿ ضافب يُقن أن افًام ؾإصؾ

 ٕن :افًِؿ إػ أؿرب ـان ـِم ؿرإفٕ صحبة وأؿؾ فِّنايخ أصحب ادرء ـان وـِم ,ادنايخ بآداب

 افًِؿ أهؾ مـ مْف أـز هق مـ افىافب خافط ؾَ٘ذا ,وادخافىة افًِؿ إدراك بغ ما وثَٔة صِة هْاك

 فألصٔاء ورؤيتٓؿ وشّتٓؿ وؾُرهؿ وظِّٓؿ هدهيؿ مـ ؿريًبا يُقن وؾُره وؾّٓف هديف ؾ٘ن وادنايخ

 يدرـف ٓ مما ذفؽ آخر إػ ...افْاس ومع ,افُتب مع يتًامِقن وـٔػ ,أخذوا وـٔػ ,تًِّقا  وـٔػ

 .وحدها افُتب ذم ؿرأ  َمـ

 افهحػ ظـ افًِؿ أخذوا افذيـ يًْل .افهحٍٔة تنٔٔخ افبِٔة أظيؿ مـ :ادتَدمغ بًض ؿال وهلذا

 افًِؿ ٕهؾ خمافىتٓؿ ظدم فُـ ,هبؿ افْاس إتٍع وإن ,بالء حيدث تهدرهؿ ؾ٘ن ,ادنايخ خيافىقا  ومل

 .ـثًرا  صًٔئا يٍَدهؿ افًِؿ أهؾ مـ وافسّت وافدل اهلدي وأخذهؿ

 :مناخيف مع افًِؿ ضافب آداب

 :بادنايخ افيـ حسـ :إول إدب

 هبؿ افيـ حسـ يُقن أن ومًِّٔف صٔقخف مع افًِؿ ضافب هبا يتٖدب أن جيب افتل أداب أول مـ إن 

ِِّف افذي افًِؿ حيسـ َمـ فٍْسف يْتَل أنف يًْل وهذا ,ظْٓؿ يتًِّف افذي افًِؿ ذم  أهؾ أن ؾًِّقم ,ُيً

ِِؿ افذي افنٔخ أو افًامل رشط مـ ؾِٔس ,افًِقم ـؾ يدرـقن ٓ افًِؿ ـّ  ـؾ ذم متهدًرا يُقن أن يً  ؾ

 افًِمء مـ هْاك ؾّثال ,أجاد افًِقم مـ ظِؿ ذم تُِؿ إذا أنف ادٓؿ إٕم ,يٗتاه مـ ؿؾَّ  هذا ,ظِؿ ـؾ وذم



وفٔة  مناخيف مع افًِِْؿ ضافب آداب [5] ادحدودة رشـة جمّقظة ٓباز افدَّ

 

https://www.facebook.com/lapazpage 

 ,افتٍسر تَرير حيسـ ,احلديث تَرير حيسـ ,افٍَف تَرير حيسـ مـ وهْاك ,افًَٔدة تَرير حيسـ مـ

 .افًِقم إفخ ...افْحق ,إصقل

يت ؾ٘ذا ,تَريره حيسـ ممـ افًِؿ تٖخذ أن افىافب أهيا ظِٔؽ جيب ؾُٓذا ا افًامل ظذ وأؿبِت حترَّ
ِ
 ظاح

ِِّف افذي افًِؿ ذم بّْزفتف  ما تٖخذ أن يًْل ,يَقل ؾٔم بف افيـ حتسـ أن هق ظِٔؽ يْبٌٔك افذي ؾ٘ن ,يً

 .ادًسض أخذ ٓ ,ادستٍٔد أخذ يَقل

ره افًِؿ وؿبقل افتَِل ُحْسـ ذم يٍْع ظام تًَٔد وهذا  حيرض مـ ادتًِّغ مـ ٕن :افهدر ذم واشتَرا

 ويقرد ,ـالمف أثْاء افنٔخ ظذ آظساضات يقرد ادتًِؿ هذا دمد افنٔخ تُِؿ ؾ٘ذا ,ما صٍٔخ  ظْد

 افُالم ربط ُتٍِقتف ـالمف ظذ يقردها افتل آظساضات هذه أن ؾتجد ,ٍٕسف وبغ بْٔف ؾٔم آظساضات

 ! يَرر وؾٔم يَقل ؾٔم افنٔخ مـ آشتٍادة أجًوا وتٍقتف ,ببًض بًوف

ل ذم افنٔخ مع افتٖدب :افثاين إدب  :واجِلِسة وإؾًال إؿقا

 مـ افًِؿ أهؾ أخذه وهذا ,ؾًِف وذم ِجِستف وذم فٍيف ذم صٔخف مع متٖدًبا افًِؿ ضافب يُقن أن أي 

 جزيؾ أؿبؾ حٔث ,ادًروف ادنٓقر احلديث ذم – وافسالم افهالة ظِٔف – ادهىٍك مع جزيؾ ؿهة

 ظذ ـٍٔف ووضع رـبتٔف إػ رـبتٔف ؾٖشْد متًًِم  – وشِؿ ظِٔف اهلل صذ – افرشقل إػ – افسالم ظِٔف –

 :أمريـ إػ يقجْٓا إدب وهذا ,ادًِؿ يدي بغ اجِلِسة أدب هق ؾٓذا ,[ (4) ] َؾِخَذيف

 .افتًِؿ ذم افهز افًِؿ ضافب يتًِؿ أن :أوهلم

ا هذا يُقن أن :ثإٔٓم ًٔ  يُقن ؾّٔـ ورؽبة حًبا فِّنايخ ٕن :ةباإلجاب ادتًِؿ ظذ افنٔخ إؿبال إػ داظ

رثة افًِؿ أهؾ شْـ مـ ؾٓذا ,مًٓؿ افُالم ذم متٖدًبا  ظباس ؾابـ ,ادتٖدبغ ذم يُقن إٕم افًِؿ ؾ٘ن ,ادتقا

 اهلل صذ – اهلل رشقل ظؿ ابـ يا تًٍؾ ٓ :فف ؾَٔؾ ,ثابت بـ زيد بِِرـاب أمسؽ – ظْٓم اهلل ريض –

 .[ (5) ] بًِمئْا ًٍٕؾ أن ُأمرٕا هُذا :ؾَال . – وشِؿ ظِٔف
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ن افهحابة هدي مـ افًِّٔة صقاهده فف وهذا ,افًامل تقؿر افسْة مـ أن أثار بًض ذم جاء وؿد  رضقا

 .ظِٔٓؿ اهلل

ا افًاملِ  وذم ادتًِؿ ذم أثر فف مًف وافتُِؿ ,أثر هلا افًامل أمام اجِلِسة ؾ٘ذن ًً  ادتًِؿ ذم إثر هذا ؾٖما ,م

 افًِمء شٔحسم ؾٕ٘ف أمامف يُقن افذي افًامل احسم وإذا ,وأهِف افًِؿ احسام ظذ ٍٕسف يقضـ أن ؾٓق

 ظذ وؽِية ؾياطة ذوي ؾهاروا احلارضيـ افًِمء ظذ وؽِية ؾياطة ذوي مـ رأجْا وـؿ ,إوفغ

 .ومحِف افًِؿ ذم متٖدًبا يُقن ؾٕ٘ف افٍِظ ذم إدب ادتًِؿ تًِؿ ؾ٘ذا ,افسابَغ افٌابريـ افًِمء

 ,صٖنف مـ احلديث يُـ مل وأخر ,صٖنف مـ احلديث ـان أحدمها :رجالن آظّش إػ خيتِػ ـان

 مل ظِٔؽ ؽوب ـم ظع ؽوب فق :أخر ؾَال ,احلديث صٖنف مـ افذي ظذ يقًما آظّش ؾٌوب

 .[ (6) ] ُخَِل فسقء يًٍْف ما يسك مثِؽ أمحؼ هق إذن :إظّش ؾَال .إفٔف َأُظد

 صدة ٕجؾ إدب ادتًِؿ يسك ؾٓؾ ,ِؽِية تًامِف ضريَة ذم أو ـالمف ذم أو ادنايخ بًض ذم يُقن ؿد 

 إٓ افًِؿ ضريؼ ذم أخذ ما افًِؿ ضافب ٕن :بهحٔح فٔس هذا ؟ذفؽ ٕحق أو تًٍْٔف ٕجؾ أو افنٔخ

 افٍِظ ذم يتٖدب وأن ,صٔخف يتحّؾ أن ذفؽ مجِة ومـ ,افراحة ظذ فف مٗثر ,افدٕٔا ظذ فف مٗثِر وهق

 بٖحسـ تُِؿ صٔخف حرضة ذم تُِؿ وإذا ,افًبارات أحسـ يْتَل ,متٖدًبا يسٖل شٖل إذا إٕف بحٔث ,مًف

 .مَافتف ظِٔف يرد وٓ حيتِّف ؾ٘ن يًٍْف أن صٔخف أراد وإذا ,افًبارات

 أو ,ِمنٔتف ذم أو فباشف ذم حسْة ؽر هٔئة ظذ افًِؿ ضافب افًامل يرى أٓ ؾٓق إؾًال ذم إدب ظـ أما

 .حسـ ؾًؾ ذم مًف ؾُٔقن ,يُِّف وهق مًف إدب ذم ًَٕها أو تكؾاتف ذم خٍة يرى

 مماصاة ذم وؿقًرا يُقن وأن ,صٔخف بٖمر إٓ صٔخف يدي بغ ادتًِؿ يّق أٓ إدب ومـ :ؿافقا 

 بف ئٍد ؾٔم افنٔخ وذم ادتًِؿ ذم أثر فف ٓصؽ وهذا ,فِحرـة مُثر ؽر ,فِحديث مُثر ؽر ,ادنايخ

 .ادتًِؿ
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ل :افثالثة هذه ؾ٘ذن  افًِؿ ظذ ادتًِؿ إؿبال ذم أثر هلا :( اجلِقس هٔئة)  واجِلِسة وإؾًال إؿقا

 .إدب مـ ادتًِؿ إؾادة ظذ ادًِؿ إؿبال وذم ,ٕهِف واحسامف

 :ادنايخ مسٖخة ذم افتٖدب :افثافث إدب

 :ؿال أنف – ظْٓم اهلل ريض – ظباس ابـ ؾًـ ,افسٗال ذم صٔخف مع متٖدًبا افًِؿ ضافب يُقن أن وهق

ْثُت  َُ ََٖل  َأنْ  ُأِريدُ  َشَْةً  َم رَ  َأْش َّ ـَ  ُظ اِب  ْب ـْ  اخْلَىَّ ََٖخفُ  َأنْ  َأْشَتىِٔعُ  َؾَم  ,آَيةٍ  َظ َْٔبةً  :َأْش  َحاًجا َخَرَج  َحتَّك ,َففُ  َه

فُ  َؾَخَرْجُت  ًَ مَّ  ,َم َِ ُت  َؾ ًْ َّْا َرَج ـُ ًْضِ  َو ِريِؼ  بَِب ُت  : َؿاَل  .َففُ  حِلَاَجةٍ  إََراكِ  إَِػ  َظَدَل  افىَّ ٍْ  َؾَرغَ  َحتَّك َففُ  َؾَقَؿ

ُت  فُ  ِِسْ ًَ ُت  َم ِْ َُ ِمِْغَ  َأِمرَ  َيا :َؾ ْٗ ُ ـِ  ,اْد َتانِ  َم َِّ َِّؿَ  ظِٔف اهللُ  صذَّ  – بِِل افَّْ َظَذ  َتَياَهَرَتا اف ـْ  – وَش  ,َأْزَواِجفِ  ِم

اَل  ََ َِْؽ  :َؾ َهةُ  تِ ٍْ ُت  :َؿاَل  .َوَظائَِنةُ  َح ِْ َُ   :َؾ
ِ
ُْْت  إِنْ  َواللَّ ُِريدُ  ـُ ََٖخَؽ  َأنْ  َٕ ـْ  َأْش  َأْشَتىِٔعُ  َؾَم  ,َشَْةٍ  ُمْْذُ  َهَذا َظ

َْٔبةً  ْؾ  َؾالَ  :َؿاَل  .َفَؽ  َه ًَ ٍْ ـْ  ِظِْْدي َأنَّ  َطََْْْت  َما ,َت ِْؿٍ  ِم َْٖخِْل ِظ ِ٘نْ  ,َؾاْش انَ  َؾ ِْؿٌ  ِل  ـَ ُتَؽ  ِظ ْ  .[ (7) ]بِفِ  َخزَّ

 هذا ٕجؾ افباب ؾإٍتح ,ظباس ابـ أدب أثر مـ – ادٓٔب افرجؾ وهق – ظّر مـ صدر افُالم هذا

 .أمجًغ ظْٓؿ اهلل ريض – فًّر ظباس ابـ ظْد ـإت افتل اهلٔبة هذه وزافت إدب

 ؟مل ,صٔخف مع افًِؿ فىافب جًدا مٓؿ ادْاشب افقؿت وحتري افسٗال وذم ادخاضبة ذم إدب إن

 إذا وخاصة ,افبؼ يًسي ما يًسيف بؼ ؾٓق ,افسٗال إلجابة إحٔان ـؾ ذم مستًًدا فٔس افنٔخ ٕن

بف يُقن ؾَد ,افنٔخ حال ما يدري ٓ ادتهؾ ؾ٘ن ,افزمان هذا مثؾ ذم باهلاتػ افسٗال ـان  فٔس جقا

 مـ مْف حيهؾ ما ـؾ ذم فنٔخف ظاذًرا يُقن ؾافىافب ,ذفؽ وٕحق اجلقاب يريد ٓ يُقن وؿد ,تاًما

 وهق مثاًل  صٔخف يسٖل ؾال ,فِسٗال ادْاشب افقؿت يتحرى أن جيب ظِٔف وبْاء ,واجلقاب افسٗال جٓة

 :إٓكاف ؾٔف يريد وؿت ذم يسٖخف ٓ ,أهِف مع أو ٍٕسف مع حَف مـ يُقن وؿت ذم يسٖخف ٓ ,متًب

ًٓ  يُقن بافف ٕن د ,جٓة ـؾ مـ اجلقاب يستحرض ٓ ؿد ,منٌق  مـ يستٍٔد أن افسٗال مـ ادتًِؿ ومرا

 ؾٍٔٔض :افبال مرتاح أو آشتحوار حسـ ضالبف مع افنٔخ ؾٔٓا يُقن حال ذم يُقن إٕم وهذا ,صٔخف
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ًِر وأن ,ادْاشب افقؿت يتحرى أن افًِؿ فىافب ؾْٔبٌل ,ظْده مما ظِٔٓؿ  وهيابف حيسمف بٖنف صٔخف ُين

 .أخريـ ظذ ئٍوٓا ٓ ؿد بٖصٔاء وخيهف افىافب هذا خيتص ؾٕ٘ف هبذا افنٔخ صًر ما ؾ٘ذا ,وحيبف

ِٔؿ ابـ َٕؾ ـؿ مثاًل  إير ,افًِؿ أهؾ مـ ـثر شرة ذم بِغ  طاهرٌ  وهذا ََ  صٔخ ظـ — اهلل رمحف — اف

َّٔة ابـ اإلشالم ِٓا مل مسائؾ مـ تّٔ َُ ئد بُِمت خيتهف ـان بؾ ,ؽره يْ  ,ؽره يًىٓا مل وظِقم وبٍقا

 .ذفؽ وٕحق افسٗال ووؿت افنٔخ هٔبة إطٓار وحسـ افىافب أدب حلسـ ٕتٔجة ـان إٕم وهذا

 افدرس ذم افىافب ـان ؾ٘ذا ,افنٔخ جقاب ظذ آظساض ظدم :افسٗال صٌٔة ذم أجوا أداب ومـ

 وهذا ,ادسٖخة ذم رأجف إػ ويْبٓف مًف يذهب بؾ ,افىافب يًسض أن إجابة افنٔخ أجاب إذا حَيُسـ ؾال

 وٕحق ,آخر يشء إل ذهْف ذهب أو ,أخىٖ أو ,يستحرضه مل أو ,اجلقاب مـ صًٔئا ترك افنٔخ ـان إذا

اظغ يُقٕقا  أن افًِؿ أهؾ ذم وإصؾ .افبؼ ظقارض مـ ذفؽ  افهقاب اشتبان ؾ٘ذا ,احلؼ إػ رجَّ

ء مـ فِنٔخ  .إمر هذا إػ ذفؽ بًد افىالب يْبف ؾٕ٘ف ظْده افىافب ـالم جرا

 ,فِّسائؾ مٍهاًل  دائًم  مهًٔبا افًامل يُقن أن ينسط ٓ أنف وهق ,هام يشء إػ هذا مـ ٕخِص ؾ٘ذن

 احلديث يُقن ؿد أي ,ؾرشؾ يُسؾ وأحٔإا ,ؾٔسْد يْنط ؿد احلديث روايتف ذم افًامل أو ؾادحدث

 وافسالم افهالة ظِٔف – افْبل أن ظباس ابـ ظـ :مثال ؾَٔقل مرشاًل  يُقن أن ؾٔختار افًامل ظْد مسًْدا

 أشْد ٕنط وإذا ,ـذا – وشِؿ ظِٔف اهلل صذ – اهلل رشقل ؿال :ؿال افزهري إن :يَقل أو ,ـذا ؿال –

 يًسي ما أو ادجِس ضٔؼ أو بافف ذم يشء ٕجؾ فُـ مٍهاًل  اجلقاب ظْده يُقن ؿد ؾافًامل ,احلديث

 .اجلقاب خيتك ظادة ادرء

 ما ادسٖخة جقاب ذم رأى إذا حْٔئذ افًِؿ ضافب ظذ ؾٔجب ,اخلِؾ مـ يشء آختهار ذم يُقن وؿد

 ويًرف اجلقاب فٖٔخذ آخر وؿت ذم أخرى مرة افسٗال يًرض أن أو افنٔخ يْبف أن بّستَٔؿ فٔس

بف أو ادسٖخة هذه ذم رأجف أو افًامل اجتٓاد  .افسٗال ظذ جقا
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 :افهز :افرابع إدب

 ظذ وافهز ,افتًِؿ ذم يُقن وافهز ,صبقًرا صٔخف مع افًِؿ ضافب يُقن أن أجًوا أداب مـ

ئد إتزاع ظذ وافهز ,افنٔخ أخالق  :أصٔاء ثالثة ؾٓذه ,مْف افٍقا

 :افتًِؿ ظذ افهز -1

ا ـان إذا وهذا ,افدرس حوقر ظذ صابًرا  يُقن أن افتًِؿ ظذ افىافب صز ويًْل ًَ  ,صٔخف بًِؿ واث

 تًسي ظقارض تٖيت ؾربم ,ثالثة أو درشغ أو درًشا حرض إذا ؾٔف يزهد أو صٔخف ظذ افىافب حيُؿ وٓ

 ؽر ظِجاًل  افىافب يُقن ؾال ,وإشٓابف افنٔخ تٍهٔؾ ظذ يساظد ٓ ادتـ أو افدرس ٕقع ربم أو افنٔخ

 .صٔخف ظذ احلُؿ ذم صبقر

 ادنايخ مع وخاصة ,يهزون وٓ احلُؿ ذم يستًجِقن ؾتجدهؿ ,افنباب ظْد مًروف يشء وهذا

 افىافب ئٍد ومًٓؿ ظِٔٓؿ افهز افًِمء ؾٓٗٓء ,افؼظٔة بافًِقم ودراية مًرؾة هلؿ افذيـ افُبار

 .ـثًرا 

 :افنٔخ ظذ افهز -2

 ؿام ؾَد ,اخلرَِض  مع – افسالم ظِٔف – مقشك ؿهة ذفؽ ومثال ,أخالؿف جٓة مـ افنٔخ ظذ افهز أي

ئٔؾ بْل ذم خىًٔبا مقشك  افًِؿ يرد مل إذ ظِٔف اهلل ؾًتب ,أظِؿ أنا :ؾَال ؟أظِؿ افْاس أي :ؾسئؾ إِسا

 ...مْؽ أظِؿ هق افبحريـ بّجّع ظبادي مـ ظبًدا أن إفٔف اهلل ؾٖوحك ,إفٔف

 اخلرض ؾخرؿٓا افسٍْٔة رـب إوػ ادرة ؾٍل ,ظِٔف يهز مل اخلرض صحب حا افسالم ظِٔف ؾّقشك

ا ﴿ :مقشك فف ؾَال َٓ ِرَق  َأَخَرْؿَت ٌْ ا فُِت َٓ َِ دْ  َأْه ََ ًْٔئا ِجْئَت  َف ََّٕؽ  َأُؿْؾ  َأَخؿْ  َؿاَل (  71)  إِْمًرا  َص ـْ  إِ َل  َتْسَتىِٔعَ  َف ًِ  َم

ا   ؾَال ,اجلقاب ظِٔف ؾُرر شٖل افثإٔة ادرة وذم ,افهز هق هْا إصؾ إن .[71 :افُٓػ] ﴾ َصْزً

ََّٕؽ  ﴿ وؽِية ختقيػ إشِقب هذا ذم [75 :افُٓػ] ﴾ َفَؽ  َأُؿْؾ  َأَخؿْ  ﴿ :دقشك اخلرَِض  ـْ  إِ  َتْسَتىِٔعَ  َف
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َل  ًِ ا  َم  اهلل صذ اهلل رشقل ؿال ,افهز ظدم بسبب اخلَرِضَ  افُِٔؿُ  ؾارق ثؿ ,[75 :ٓػافُ] ﴾ َصْزً

ا ,ُمقَشك اهللُ  َيْرَحؿُ »  :وشِؿ ظِٔف َٕ صَّ  َحتَّك َصَزَ  َفقْ  َفَقِدْد ََ َْْٔا ُي َِ ـْ  َظ ا ِم  .[ (8«) ] َأْمِرمِهَ

 حيسْٓا ٓ مسائؾ ذم ظِٔف يستًجؾ وٓ صبقًرا يُقن افنٔخ مع افىافب أن وهق ,افًام إصؾ ؾٓذا

ن بًض مـ وجدٕاه وهذا ,افىافب  هلذا خمافىتف ؿبؾ ظِِؿ مثال افىافب ؾُٔقن يستًجِقن أهنؿ اإلخقا

 احلديث حُؿ أو ادرشؾ حُؿ يًِؿ ـٖن ,احلديث مهىِح ذم ثالثا أو مسٖختغ افنٔخ أو افًامل

 أو ,بهحٔح فٔس هذا احلديث أو ضًٔػ هذا احلديث أو ,ذفؽ ٕحق أو ,بف وآشتدٓل افؤًػ

 هذا :مًسًضا مثاًل  ؾَٔقل يًارض صزه ؾًِدم ظاًحا خافط ؾ٘ذا ,ـذا ادسٖخة ذم افراجح أن يًِؿ

ا أخٔس احلديث هذا أو ,صٔخ يا مرشؾ احلديث ًٍ ء مـ يًسض افىافب ؾٓذا ,ذفؽ وٕحق ...ضًٔ ا  جرَّ

 .إؾادتف وظدم افىافب هبذا افيـ افنٔخ إحسان وظدم ادٍارؿة ُيسبب مما ,افهز ظدم

 ؾٖٔخذ ظامل بُالم متٖثًرا  يُقن ؿد ؾافىافب ,ظِقمٓؿ وذم اشتًداداهتؿ ذم خمتٍِقن ادنايخ أن ومًِقم

 .وآشتًجال افهز ظدم مْف ؾَٔع آخر ظامل إػ بف ويدل افُالم هذا

ئد إتزاع ظذ افهز -3  :افٍقا

ئد اؿتْاص ذم خسارة إػ ُيٍيض مما افهز ترك أي  مثؾ ,فًِِؿ تَرير هق ظِؿ هْاك ,مراتب ؾافًِؿ ,افٍقا

 أن يُّـ ظِؿ هذا ,مىقل ـتاب ظذ تَريًرا  أو متـ ظذ وتَريًرا  ـتاب رشح ويسّع افىافب حيرض أن

ى ئد هْاك فُـ ,يسّع وافىافب ُيٗدَّ ئد ,بسٓقفة ـتاب ذم افىافب جيدها ٓ ؾقا ِٓا متْقظة ؾقا  حهَّ

ءات ومـ ـثرة مًِقمات ومـ ادتْقظغ مناخيف مـ افنٔخ ئد بوقابط متْقظة ؿرا  ,ذفؽ وٕحق وؾقا

ئد وهذه بط افٍقا  :ضالبف بًض هبا خيص بؾ ,ضافب ٕي افنٔخ يقصِٓا ٓ افرصْٔة وافُْات وافوقا

ئد مـ ٕهنا  بٖصٔاء خيهف ؾٕ٘ف افًامل ظذ ادتًِؿ صز إذا هلذا ,أحد فُؾ ييٓرها ؾال ,ظْده ادّٓة افٍقا

ئد تِؽ مـ افقاحدة ـإت ربم بؾ ,افًِؿ باب فف تٍتح  .يَال ـم رحِة تساوي افٍقا
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 وـِم أدبف وحسـ فنٔخف صحبتف ضافت ـِم أنف يًِؿ وأن ,صبقًرا يُقن أن افًِؿ فىافب يْبٌل هلذا

 مثؾ ,أحد فُؾ إلبدائف مْاشبة َثؿ يُقن ٓ ؿد افذي اخلاص افًِؿ مـ أظىاه ـِم أـثر ظِٔف صزه ـان

 هذه ,ذفؽ وٕحق اخلاصة ادسائؾ بًض ذم افًامل رأي ,إوضاع ذم افًامل رأي ,افْاس ذم افًامل رأي

 دـ يُقن إٕم وهذا ,افىالب بًَض  افنُٔخ  هبا خيص ؿد وإٕم ,افدروس ذم ُتبدى أن حَيُسـ ٓ ؿد إمقر

 .إدب مْف مستٍٔد فُالمف حاؾظ إٕف حٔث مـ بف صٔخف طـ وحُسـ افنٔخ مع إدب ظْده

ئد حتري ذم افىافب اشتًداد :اخلامس إدب  :افنٔخ ؾقا

 يَتْص بؾ ,فذفؽ مْف اشتًداد دون افُالم يبتدئ بٖٓ يِتزم أن أشتاذه بحرضة افىافب ظذ جيب

ئد ويتحرى ,ادنُِة ادّٓة بإشئِة يٖيت أن ذم – ضئٔاًل  ـان وفق – فف ادتاح افقؿت  يُقن ٓ افتل افٍقا

 .دائًم  ئَِٓا أن مٍتقًحا ادجال

ء :ادًتادة جمافسف ذم أو افًِّٔة افنٔخ جمافس حوقر ذم يُقن وهذا  وظظ ذم أو رحِة ذم أو بٔتف ذم شقا

 .إفخ ... حج أو

 ,ادنُالت فبًض يتًرض ؾ٘ن ؿرأ  إذا ظِؿ ضافب ـؾ أن ؾًِّقم ..اشتًداد إػ حيتاج افتحري وهذا

ُِؾ ُٔن ُِؾ وؿد ,بًْٔف ظامل ـالم أو افٍالين افُتاب ذم مسٖخة ظِٔف ؾ  يدري ٓ وؿد ,افًامل ؾتقى ظِٔف ُتن

ءتف ذم افًِؿ ضافب تًسض افتل ادنُالت مـ ذفؽ وأصباه ,ما حديٍث  وجف ما  ادنُالت ومـ ,ؿرا

 مْاشب وؿت إػ مْف حتتاج إمقر هذه ؾ٘ن ,وافًِؿ افٍتاوى مـ يسّع ؾٔم افًِؿ ضافب تًسض افتل

 افزمـ هذا ذم وخاصة ,مستًد ؽر ادجِس إػ افىافب يٖت ؾال ,اشتًداد إػ مْف حيتاج وهذا ,فِسٗال

 يُقن أن بد ؾال صٔخف مـ يستٍٔد أن افًِؿ ضافب أراد ؾ٘ذا ,افَِٔؾ مـ أؿؾ افقؿت ؾٔف أصبح افذي

 .حوقره ؿبؾ شًٔرضف ما وجمًٓزا  ؾٔف يٍُر حا مًًدا فِحوقر مستًًدا
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 يُقن ٓ ؿد افسائؾ ٕن :مْاشب ؽر وهذا ,ؾَِٔٔف اجلِقس وؿت شٗال بافف ذم خيىر َمـ افْاس مـ إن

 ,افسٗال ذم يستًجؾ بٖنف ظْف إٓىباع افنٔخ أو افًامل ؾٖٔخذ ,جٓة ـؾ مـ افسٗال بّوّقن مًِم 

 مستًًدا افًِؿ ضافب يُقن أن ؾْٔبٌك ,بًِّف افالئَة ادْزفة يًىٔف أو فف يٍّهؾ أو فف يٍتح ٓ ؿد وبافتال

 افسٗال حيسـ بقء إٓ يسٖل أن هياب وأن ,افُالم ذم حِذًرا يُقن وأن ,وادنايخ فًِِمء خمافىتف ذم

ًٓ  يقرد ٓ ,ظْف  ؾٓذا شٗال أي ويَِل حيرض أن أما ,وهُذا ,ظْف آشتٍٓام حيسـ يشء ذم إٓ إصُا

 .مْاشًبا فٔس

 .حٍيف يْبٌل مما ادنايخ مع ظامة آداب بًض هذه

 :فنٔخف افًِؿ ضافب مقآة

ٓة ومًْك ,واجبة ؾٓل ,فنٔخف افًِؿ ضافب مقآة وهق هام أمر إػ هْا وٕنر   يْكه وأن حيبف أن ادقا

 افنٔخ ظِؿ مـ افىافب حُيَرم أنف أداب ـتب بًض ذم جاء وهلذا ,صٔخف ظـ يًِّف بم ظْف يُذبَّ  وأن

بة وهذه ,فف ُمٌتاًبا ـان إذا َِد فِنٔخ افًِؿ ضافب ِؽٔبة ٕن :جمرَّ  بًد ظِّف مـ آشتٍادة وتٍَد حمبتف ُتٍ

ًٓ  أـثر وـان ,فِنٔخ أـثر حمبا ـان ـِم ؾافَِب ,ؾنًٔئا صًٔئا تٖيت وإمقر .ذفؽ  وأـثر ,يَقفف حا ؿبق

 ضِبة خاصة مـ أحًدا ظِّْا وما .ظْف افِسان ذم وأـػ فًرضف وأحٍظ ظْف أذبَّ  ـان ـِم :ؾٔف رؽبة

 .حماشْف ويْؼ إٓ ادتٖخريـ أو ادتَدمغ افًِؿ أهؾ مـ أحد

ؾ مـ يُقٕقا  وأن افقٓية ؾٔٓؿ ينسط وٓ ,بٖنبٔاء فٔسقا  افًِؿ ضِبة أو افًِمء أن ومًِقم َّّ  ,ادٗمْغ ـُ

 وأمًرا  جماهدة وأـثر اشتَامة وأـثر اتباًظا أـثر افنٔخ أو افًامل ـان وـِم ,ؾٔٓؿ ما ظذ مْٓؿ ُيستٍاد وإٕم

ًٔا بادًروف  .بزفتف افًامل ُيتبع وٓ ,ظْده ما افًامل مـ ُيَٗخذ فُـ ,دَامف أظذ ـان ـِم ادُْر ظـ وهن
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 افْاس تتبع ؾِق ,يَقفف افذي افُثر اخلر وُيسك ظْف وُتْؼ يَقهلا بٖصٔاء افًامل ظذ ُينَّْع ٓ وـذفؽ

ىات ََ  مـ ؾم ,ـثًرا  صًٔئا فقجدوا -درجتٓؿ ورؾع تًاػ اهلل رمحٓؿ- إمقات مـ احايض ذم افًِمء َش

 .افًِمء مـ ظامل فْا شِؿ حا افباب هذا ؾتحْا ؾِق ,زفة وفف إٓ ظامل

بف ـثر ذم خىئف ؿُِٔؾ  ُيٌتٍر افًامل إذن (  افَقاظد)  ـتابف ؾاحتة ذم – اهلل رمحف – رجب ابـ ؿال ـم صقا

 :ـتابف يهػ ؿال حٔث

 ويٖبك ,وفٔالٍ  يسرة أجام ذم ,آردمال مـ ؿريًبا أو ـآردمال ,اإلظجال مـ ؽاية ظذ بافبال شََْح  ؾَِد »

ـِ  وادِْهُػ  ,ـتابف ؽر فُتاب افًهّة اهلل بف ـثر ذم ادرء خىٖ ؿِٔؾ اؽتٍر َم  .[ (9« ) ] صقا

 أن ,مسٖخة ـؾ حيرر أن افًامل ذم ُينسط هؾ ,ؽِط فف يُقن أن بد ٓ ظامل ؾُؾ ,ادِْهػ هق هذا ًٕؿ

 ظْف َُِٕت – تًاػ اهلل رمحف – ؾمفؽ ,ظامل فْا شِِؿ حا َُٕؾ ما ـؾ ذـرٕا وفق ,مسٖخة ـؾ ذم إماًما يُقن

 وأبق ,أصٔاء ظْف َِٕت – تًاػ اهلل رمحف – وأمحد ,أصٔاء ظْف َِٕت – اهلل رمحف – وافناؾًل ,أصٔاء

 .يشء وثؿ إٓ أحد مـ مْٓؿ ما ,افًِمء وهُذا ,أصٔاء ظْف َِٕت – اهلل رمحف – حٍْٔة

 مرتبة وصؾ أنف بًامل افْاس ييـ ٓ حتك :وظال جؾ اهلل مـ حُّة ؾٔف هذا :افًِؿ أهؾ بًض ؿال

ُٔٗخذ إنبٔاء  .ـِف بًِّف وُيَتدى ـِف ؿقفف ؾ

ِمُْقنَ  ﴿ :وظال جؾ اهلل ؿقل يتحَؼ أن افًِؿ فىافب يْبٌل إذن ْٗ ُ ِمَْاُت  َواْد ْٗ ُ ؿْ  َواْد ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب
ضٍ  َأْوفِ ًْ  َب

ـَ  اهللُ  َيْرَؾعِ  ﴿ :– وظال جؾ – اهلل ؿقل يتحَؼ وأن ,[71 :افتقبة] ﴾ ِذي ؿْ  آَمُْقا  افَّ ُُ ـَ  ِمْْ ِذي  ُأوُتقا  َوافَّ

ِْؿَ  ًِ  أهؾ وأن ,افدٕٔا هذه ذم افرؾًة أهؾ هؿ افًِؿ أهؾ أن يًِؿ وأن ,[11 :ادجادفة] ﴾ َدَرَجاٍت  اْف

 أحد مـ ؾم ,ممُـ ؽر افًامل ذم افُمل ضِب أن يًِؿ وأن ,واحدة مرتبة ذم جيًِْٓؿ ؾال ,درجات افًِؿ

 مـ افىافب ؾٖٔخذ ,فًِِؿ إفَائف ذم أو فِّسائؾ تهقره ذم أو أؾًافف ذم أو مَافف ذم إما :ؿهقره وفف إٓ

ؿ ,جيده ما أحسـ افًامل َُ  .– وشِؿ ظِٔف اهلل صذ – ادهىٍك شْة ـِف ذفؽ ذم واحلَ
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 زمرة ذم جيًِْا وأن ,بافهاحلغ يِحَْا وأن ,ومناخيْا ظِمئْا مع متٖدبغ جيًِْا أن وظال جؾ اهلل أشال 

 .حمّد ٕبْٔا ظذ وبارك وشِؿ اهلل وصذ ,ظِٔف وافَادر ذفؽ ول إٕف ,افًامِغ افًِمء

 إشـئِة

تبة افسَّْة يسك ـان أنف أمحد اإلمام ظـ ورد :إول افسٗال  ظـ اـتٍْٔا :ؿال ذفؽ ظـ ُشئؾ ؾ٘ذا ,افرا

 ؟ظِْٔا هذا يْىبؼ ؾٓؾ ,ُزرظة أيب مع افًِؿ بّذاـرة افرواتب

 وحيب – وظال جؾ – اهلل ظْد ما يرجق صافح رجؾ ذم أو ظِؿ ضافب ذم أو ظامل ذم يتهقر ٓ :اجلقاب

ؾؾ يسك أن – وشِؿ ظِٔف اهلل صذ – ادهىٍك ؾؾ ترك ؾّـ ,افْقا  أهؾ ؿال ـم صٓادتف ُردت افْقا

ؾؾ بًض افًِؿ ضافب أو افًامل يسك ؿد وإٕم ,افًِؿ  ,ؿارص ًٍٕٓا افْقاؾؾ ٕن :راجحة دهِحة افْقا

ف بم افًِؿ ضافب يْنٌؾ وؿد ًُ ِي  أهؾ مـ ُزرظة ؾٖبق ,وؿتف ويٍقت متًد   ٍٕ  تذاـر بٌداد ؿِدم ؾِم ,افرَّ

 افرواتب أمحد اإلمام ؾسك ,افْٓار وذم افًناء صالة بًد مـ أصبح حتك ـامِة فِٔة أمحد مع افًِؿ

 افًِؿ ذم ظامة ومهِحتٓا ,فألمة متًد   ًٍٕٓا زرظة أيب مع افًِؿ مذاـرة أن ٕجؾ – يذـر ؾٔم – وافقتر

 أما ,أداها َمـ ظذ ؿارص ًٍٕٓا ؾافرواتب ,ذفؽ وٕحق تًِِٔٓا وذم إحاديث َٕد وذم ,اإلرصاد وذم

ؾؾ مـ يزيد أن يُّْف ـذفؽ ,ؾتٍقت زرظة أيب مذاـرة  .افثقاب ويٖتٔف ٓحؼ وؿت ذم ادىَِة افْقا

 يًرض وؿد افًِؿ فىافب يًرض ؿد وفُـ ,افرواتب هذه أداء وإصؾ ,افسّْة ذم ادتابًة إصؾ إن

ه جٓة مـ ٓ رشًظا أؾوؾ أنف جٓة مـ افًِؿ ضِب يرجح ما فِنٔخ  أن ومًِقم ,رؽبتف جٓة مـ أو هقا

ا يُقن ٓ فُـ ,يسقغ ؾٓذا ,متًدية ادرجقة ادهِحة جٓة فُـ ,بٍّروضة فٔست افرواتب ًٕ  ديد

 .فف هدًيا وٓ فإلٕسان

 ,افتٖخٔػ ٕجؾ افرواتب بًض ترك وبًوٓؿ ,افتٍُر ٕجؾ افِٔؾ ؿٔام ترك ؾبًوٓؿ ,ٕيائر فف وهذا

 .مًِقم هق مما ذفؽ وٕحق
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 أي ,افًِؿ مـ ـّٔة أـز أخذ باب مـ افنٔخ ظذ إشئِة مـ اإلـثار ذم صٔخ يا رأجؽ ما :افثاين افسٗال

 ؟افىافب مـ حرًصا

 ضافب ـان وإذا ,افًِؿ ذم ينُؾ ظم ـاصػ افسٗال ,بافتًِؿ افًِؿ ,بافسٗال فٔس افًِؿ :اجلقاب

 تَرير أن ومًِقم ,زمام جيًّٓا ٓ إشئِة ٕن :ظًِم  حيّهؾ ؾِـ افًِؿ ٕخذ افسٗال مـ مُثًرا  افًِؿ

 يُقن بْٔم ؾٔف مٍهال ـتاب ذم ادسٖخة تَرر يٖيت ؾَد :إشئِة ظـ اجلقاب ؽر افُتب جٓة مـ افًِؿ

 .آخر مًْحك فف اجلقاب يُقن أو ,مَتوًبا ظْٓا اجلقاب

ُِؾ ما فُنػ تٍْع إٕم ؾإشئِة ,مًؽ تٖخذه أصؾ هذا ,بإشئِة فٔس افتٖصٔع افًِؿ ؾ٘ذن  أما ,ُين

 .افًِؿ مـ ينُؾ ما ـنػ ذم مٓؿ وافسٗال ,بافتًِؿ ؾٔٗخذ افًِؿ

 وما ؟افسبب هق ؾم ,افًِؿ أهؾ مـ أفة ظِقم فتدريس يتهدى َمـ ؿِة ادِحقظ مـ :افثافث افسٗال

 ؟فِىافب بافْسبة احلؾ هق

 ,إصِٔة افًِقم حساب ظذ أفة ظِقم مـ يُثر أن فِىافب يْبٌل وٓ ,حمدودة أفة ظِقم :اجلقاب

 افتل إصِٔة افًِقم هل هذه ,وافتٍسر واحلديث وافٍَف وافتقحٔد وافًَٔدة افؼيًة ظِقم وهل

 إصؾ هق هذا ,وافسْة افُتاب فٍَف حيتاجف ما أفة ظِقم مـ ويٖخذ ,هبا يًتْل أن افًِؿ فىافب يْبٌل

 شاحؾ ٓ بحر هل ,ضرف هلا فٔس ,ظريوة ضقيِة أفة ظِقم ,يتًاهده أن افًِؿ فىافب يْبٌل افذي

 ظدد ظـ أخذ وإػ ضقيؾ وؿت إػ مْؽ حيتاجان وؾّٓٓا ؾٔٓا وافتحَٔؼ ,اصىالحٔة ظِقم وهل ,فف

 يًرضٓا مـ ؾّْٓؿ ,متْقع أجًوا افًِقم تِؽ وظرض ,متْقع افًِقم تِؽ اشتًٔاب ٕن :افًِمء مـ

 .إفخ … افىافب حاجة ؾقق هق بم يًرضٓا مـ افًِؿ أهؾ ومـ ,بىقل يًرضٓا مـ ومْٓؿ ,بتقشط

 يْبٌل هذان ,افٍَف وأصقل افْحق وخاصة ,وافسْة افُتاب ؾَف ذم يًٍْؽ ما مْٓا تٖخذ أن ظِٔؽ ؾِٓذا

 مـ ٕرى مـ ؽافب ٕن :ادهىِح أي ,احلديث أصقل أذـر ومل ,هبم يًتْل أن ظِؿ ضافب فُؾ
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 ؾافًِقم ,مٓمن ظِمن ومها ,افٍَف بٖصقل وٓ بافْحق هيتّقن ٓ فُْٓؿ ,بادهىِح هيتّقن اإلخقان

 .أفة ظِقم أهؿ هل(  افْحق)  افًربٔة أصقل ,احلديث أصقل ,افٍَف أصقل :هذه افثالثة

 يسك ؾٓؾ ,إـابر ظْد ادرء جيده ٓ بم إصاؽر ظْد افًِقم فبًض تَرير يقجد ؿد :افرابع افسٗال

 ؟افًِقم ٕخذ أوئلؽ ويِزم هٗٓء

 أهؾ افًِؿ ضافب يسك ٓ فُـ ,إؾادة أـثر افهٌر يُقن ؾَد ,ؾٔف ئٍد ممـ يٗخذ افًِؿ إن :اجلقاب

 ضافب بِْٔة ذم خِاًل  يّثؾ ؾٓذا ,هدهيؿ مـ إخذ ويسك دروشٓؿ وحوقر شٗاهلؿ ويسك افُبار افًِؿ

 فِىافب إؾادة أـثر شًْا إؿؾ افًِؿ ضافب ـان ؾ٘ذا ,ئٍده ممـ افًِؿ يٖخذ أن ظِٔف يْبٌل ؾافذي ,افًِؿ

 .وادنايخ افُبار افًِؿ أهؾ يسك ٓ فُـ ,مْف ؾِٖٔخذ

 ـثرة أو افُزى افٍائدة جٓة مـ افًِؿ ضافب تَٔٔؿ فٔس أنف وهل ,ظِٔٓا افتْبٔف يْبٌل مسٖخة وهْا 

ئد  ؾوؾ)  ـتابف ذم رجب ابـ ؿال مثِم ,ؿِِٔة افٍائدة فُـ ضقياًل  افؼح يُقن ؿد ,افُالم بُثرة افٍقا

 ـثر ,ؿِٔؾ افسِػ ـالم :ؿال حٔث ,جًدا ومٍٔد مٓؿ ـتاب وهق(  اخلِػ ظِؿ ظذ افسِػ ظِؿ

 .افٍائدة ؿِٔؾ ,ـثر اخلِػ وـالم ,افٍائدة

 تٍهٔاًل  أـثر -شْف ذم افُبار يهٌر ممـ يًْل- إصاؽر مـ افسائؾ إخ شمه افذي ادًِؿ يُقن ؿد

 ؿد ,أؿؾ اإلؾادة وفُـ أـثر ادًِقمات تُقن ؿد ,إؾادة أـثر أنف يًْل ٓ هذا فُـ ,مًِقمات وأـثر

د جٓة ومـ افتٍهٔؾ جٓة مـ ـالمف يُقن  ضافب يريب افًامل ٕن :أؿؾ إؾادتف وفُـ أـثر آشتىرا

 .ظِٔف يَرأ  افذي افُتاب ؾٓؿ أو ادتـ ؾٓؿ ذم حيتاجف وما يًٍْف ما يًىٔف ,ؾنًٔئا صًٔئا افًِقم ذم افًِؿ

ـْ ﴿ :تًاػ ؿقفف ذم افًِمء ذـر هلذا ُِ ُٕقا  َوَف ق ِٔغَ  ـُ
إِ ُْْتؿْ  بَِم  َربَّ قنَ  ـُ ُّ ِِ ًَ َتاَب  ُت ُِ ُْْتؿْ  َوبَِم  اْف  ﴾َتْدُرُشقنَ  ـُ

 وذم افُتاب تًِٔؿ ؾٍل ,ـباره ؿبؾ افًِؿ بهٌار افىالب يريب افذي هق افرباين أن [79 :ظّران آل]
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 ,أنٍع أهنؿ تًْل ٓ وتٍهٔالهتؿ إصاؽر ـالم ـثرة أن إػ افىافب يْتبف ؾ٘ذن ,تدرج إػ حُيتاج افدرس

 .وافىريَة ادْٓجٔة بحسب ,يُقٕقن ٓ وؿد أنٍع يُقٕقن ؿد

 ذم ادْٓجٔة بافدراشة هيتّقن وٓ ادساجد ذم بافدروس ـثًرا  هيتّقن افىالب بًض :اخلامس افسٗال

 .ادساجد مـ ُيَٗخذ افًِؿ أن بحجة ادْٓجٔة افدراشة ذم متًثًرا  افىافب ؾُٔقن ,اجلامًة

 هْاك وفُـ مٍٔدة اجلامًٔة افدراشة ٕن :بٍّٔدة فٔست اجلامًٔة افدراشة أن صحًٔحا فٔس :اجلقاب

 :وهل ,اجلامًة ذم افدرس مع يتٍاظؾ ٓ افىافب دمًؾ أمقر

 .ادًِقمات ـثرة -1

ِِّقن ؾٔم ادًِّغ بروز ظدم -2  .يً

 .مناخيف ذم افىافب ثَة ظدم -3

 .افًِّل ادستقى ذم اجلامًة ذم إشاتذة بًض ضًػ -4

 .اجلامًة ذم افدرس مع يتٍاظؾ ٓ افىافب دمًؾ إشباب هذه

 ذم إشاتذة بًض افىالب أحد شٖل إذا أنف ويالحظ ,افسْة ومالزمة وافسّت افًام اهلدي أجًوا

 .مْف يستٍٔد وٓ بف افيـ حيسـ ٓ ؾٕ٘ف بّستَّٔة فٔست إجابتف وجاءت شٗال ظـ اجلامًة

 افتل ؾافُتب ,جٔد ؽر وهذا ,اجلامًة ذم افدراشة حيبذ ٓ افىافب دمًؾ ـثرة وأشباب ظقامؾ ؾْٓاك

 :افىالب بًض مستقى مـ أظذ تُقن ؿد فُـ ,ظئّة مْٓجٔة ـتب اإلمجال ذم اجلامًة ذم ُتدّرس

س افتل افُتب ؾٍْس ,شْة ثالثغ ؿبؾ افىالب دستقى مقضقظة ٕهنا  وذم افؼيًة ذم مثاًل  أن ُتدرَّ

 ادنايخ ظذ يَرءون افىالب ـان حا شْة ثالثغ مـ اجلامًة ذم افىالب يدرشٓا ـان افديـ أصقل

 .أظذ ومستقاهؿ افًِّٔة ادًاهد مـ يتخرجقن وـإقا  ,إفخ ...أؿقى وـإقا  أؾرغ وـإقا 
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 ذم افدراشة أن ؾٔجد ,يتحّؾ ٓ دمًِف افُِٔة ذم افىافب يتَِاها افتل ادًِقمات ؾُثرة ,خِؾ هْاك إذن

 .أجرس ادسجد

 اهلل إػ افبَاع أحب وهق ,ظبادة مُان ؾٓق ,برـتف فف ادسجد أن – صؽ وٓ – يبَك ,ظامة ٕيرة هذه 

 وـِٓؿ ,مْف ويٖخذون بادًِؿ ويثَقن ويستًّقن إرض ظذ جِقًشا جيتًّقن ؾافىالب ,وظال جؾ

 .أـثر افىافب يستٍٔد هلذا :صاحلة افْٔة دمًؾ وافًبادية افٍْسٔة إمقر هذه ,افدرس هذا ظذ حيرص

 مـ يتجرد حتك :افنٔقخ ـثرة افًِؿ ضافب صٍات مـ إن :يَال أن يهح هؾ :افسادس افسٗال

 ؟افٍَٓاء مـ ـثر حال بخالف ,احلديث أهؾ حال مـ ييٓر ـم ,فِرجال افتًهب

 هق ما فُـ ,افًِمء أصْاف ومجٔع وافٍَٓاء ادحدثغ باتٍاق :بآتٍاق مذمقم افتًهب :اجلقاب

 ؟افتًهب

 تٖخذ أن ,افتًهب هق هذا ,ظِٔف افدفٔؾ وضقح ظدم مع ؽره وتدؾع وتْكه بَقل تٖخذ أن افتًهب

 هذا ,باحلؼ ُيًرؾقن افرجال وفُـ ,بافرجال ُيًرف ٓ احلؼ أن ظْدٕا وإصؾ ,ؿافف ٕنف ؾالن بَقل

ء وٕكه ظْف وافدؾاع إضالؿف ظذ افنٔخ ـالم ؿبقل يًْل ,افسِػ ظْد افًام إصؾ  أم احلؼ واؾؼ شقا

ؾَف مل  أن أما ,افتًهب :ؾٔف يَال افذي هق هذا ,ادذمقم افتًهب هق ؾٓذا ,بخالؾف افدفٔؾ طٓر وفق يقا

فف ويٖخذ ادنايخ مـ فنٔخ حمًبا افرجؾ يُقن  افْاس مـ ضائٍة يٖخذ أو ,ظْده دفِٔٓا فيٓقر بٖؿقا

 ,بتًهب فٔس ؾٓذا :ادذهب فتٖصٔؾ دتابًتٓؿ أو ,ظِٔف ظْدهؿ افدفٔؾ فيٓقر ادذاهب مـ بّذهب

 .افدفٔؾ طٓر إذا احلؼ افَقل يردوا مل إذا وذفؽ

 مسٖخة ذم مًًْٔا صًٔخا ويتابع مسٖخة ذم ادذهب افىافب يتابع ؾَد ,وافتَِٔد ادتابًة بغ ما ؾرق َثؿَّ  ؾ٘ذن

 هذا ذم ٕيره وبقجٓة افًامل هذا بُالم مَتْع هق فُـ ,بخالؾف تُقن افسْة أن مع ,بُالمف ٓؿتْاظف
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 فَٔؾ ـذفؽ ـان وفق ,متًهًبا يًد ٓ ؾٓق هبذا يٖخذ ؾًْدما ,ذفؽ وٕحق فالشتدٓل وبتقجٔٓف افدفٔؾ

 .بهحٔح فٔس وهذا ,فف يتًهب إٕف :افًِؿ أهؾ مـ أحد بَقل أخذ مـ ـؾ ذم

 وؿد ,افًِقم تْقع ذم ـإت إذا حمّقدة تُقن ؿد ,مذمقمة تُقن وؿد حمّقدة تُقن ؿد افنٔقخ ـثرة إذن

 افْاس بًض :افًِؿ ضِب ذم افًِؿ فىافب اإلرباك تسبب افنٔقخ ـثرة ـإت إذا مذمقمة تُقن

 أن ؾإؾوؾ ,صًٔئا حيهؾ مل أنف دمد ؟حهؾ ماذا افْٓاية وذم ,وهْاك هْا افًِؿ أهؾ مـ فًؼة حيرضون

 يْتَؾ أن أراد إذا ذفؽ بًد ثؿ ,مًف يْٓٔٓا حتك ضريَتف ؾٖٔخذ افًِقم مـ ظِؿ ذم خمتًها صًٔخا فف جيًؾ

 إػ ئّؾ ؾٓق ,ؾٔف ادًغ افنٔخ تٖثر بَدر صخهٔتف فف تتُقن ظِؿ ضافب ـؾ ثؿ ,بٖس ؾال ؽره إػ

 .اشتًداداتف بحسب ...احلديث ذم ؾالن إػ ئّؾ ,افٍَف ذم ؾالن

َّٔة ابـ اإلشالم صٔخ ؾىالب  ـابـ افٍَف ذم ادتخهص ومْٓؿ ,افًَٔدة ذم ادتخهص مْٓؿ مثال تّٔ

 .ذفؽ وٕحق ,افرجال ذم ادتخهص ومْٓؿ ,ادتهقؾة ظذ افرد ذم ادتخهص ومْٓؿ ,مثاًل  مٍِح

 ,يشء ـؾ ذم صٔخف ـٓٔئة افىافب يُقن أن يَقل ما وتَِل ظْف وافذّب  صٔخ مـ إخذ يًْل ٓ ؾ٘ذن

ُِقا  »و ,فف ؿدر وما فف يرس وما – وظال جؾ – اهلل وهبف وبم باشتًداداتف متٍرًدا يُقن أن يْبٌل بؾ َّ  اْظ

ؾ   ُُ ٌ  َؾ َٔرسَّ ا ُم َ
ِ
 – وظال جؾ – اهلل ـتب ما بحسب جديدة بهبٌة افىافب ؾْٔهبغ ,[ (11« ) ] َففُ  ُخَِِؼ  ح

 أهؾ بًض أن يٍْل ٓ وهذا ,افٍَٓاء مـ ـثر حال بخالف ,احلديث أهؾ حال مـ ييٓر ـم ,فف

 ,بّتًهب فٔس احلديث أهؾ مـ ـان مـ ـؾ إن :ؾَّقفة ,افٍَٓاء تًهب مـ أـثر يتًهبقن احلديث

 مـ هذا يَقل وٓ ,بهحٔح فٔس ؾٓذا ,إضالؿٓا ظذ فٔست :متًهب ؾٓق افٍَف أهؾ مـ ـان مـ وـؾ

 .أهِف مدارك ويًرف افًِؿ يٍَف

 ؿبقل ذم افٍَف أهؾ ذم يُقن ـم ؿبقهلا وذم إحاديث صحة ذم احلديث أهؾ مـ يُقن افتَِٔد إن

 هق وافتًهب ,درجات هق فُـ ,افتَِٔد مـ أحد يسِؿ مل مقجقد ؾافتَِٔد ,ذفؽ وٕحق افٍتقى

 .ادذمقم
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 ؿقفف أخذ افذي افًامل صارك هق هؾ وفُـ :صحٔح احلديث بٖن افٍالين افًامل ؿقل أحدهؿ يٖخذ ؾّثاًل 

 ؟فف تَِٔد ظـ ٓ ,دفٔؾ ظـ ظْده احلديث صحة وصارت افبحث ذم صارـف هؾ :احلديث صحة ذم

 .ٓ ؟افًامل هذا شٔنارك متجرًدا ٕيًرا  افرجال ذم ٕير إذا هؾ ـذفؽ

 مـ أـثر باحلديث افًِؿ أهؾ بغ ضًٔػ أو حسـ أو صحٔح هق وهؾ احلديث درجات ذم ؾاخلالف

 ادتٍؼ افرواة مـ افرجال أن ومًِقم ,افرجال ظذ احلُؿ ظذ مبْل اخلالف هذا ٕن :افٍَٓاء خالف

 حديثف صحة جٓة مـ وإما ,وافوًػ افثَة جٓة مـ إما :ؾٔٓؿ خمتِػ افرواة وأـثر ,جًدا ؿِٔؾ ظِٔٓؿ

ا ًَ  بِد ذم صحتف وظدم بِد ذم حديثف صحة جٓة مـ وإما ,ادختِىغ ـحال :إحٔان بًض ذم أو مىِ

 رواة مـ ـان وإن ,ضًٔػ افبكة ذم حديثف فُـ ,افهحٔح رواة مـ وهق ,مثال مًّر ـحال :آخر

 .افهحٔحغ

ح هؾ ,آجتٓاد يدخِف افتًِٔؾ ؾ٘ن ـذفؽ  وهؾ ,افرجؾ هذا ذم أمحد ؿقل ظذ افَىان حئك ؿقل ُيرجَّ

ًٔا افرجؾ ـان إذا يًْل ,افرجؾ بِدي ؿقل يرجح  ٕرجح أم ؾٔف افُقؾة أهؾ مـ افًامل ؿقل ٕرجح ـقؾ

 ؟افبٌدادي ؿقل

 فالجتٓاد مٔدان هق مما ,خالف ؾٔٓا أجًوا اإلشْاد صحة ذم افُالم أن فؽ تبغ ـِٓا مسائؾ هذه

 .وافْير وإخذ

 ؟ٓ أم ادرؾقع تَقية ذم افهحايب رواية تٗثر هؾ ؟يٗثر ٓ أم احلديث صحة ذم افًّؾ يٗثر هؾ ـذفؽ

 .ٕير إػ حتتاج ـثرة مسائؾ ؾٓذه

 .وشِؿ وصحبف آخف وظذ حمّد ٕبْٔا ظذ وبارك وشِؿ وصذ
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 .( 7883 رؿؿ ,177/   5)  افديِّل أخرجف[ (    1) ]

 .( 182 رؿؿ ,49/   1)  ومسِؿ ,( 6118 رؿؿ ,13/   8)  افبخاري أخرجف[ (    2) ]

 .( 6197 رؿؿ ,31/   8)  افبخاري أخرجف[ (    3) ]

 .( 112 رؿؿ ,28/   1)  مسِؿ أخرجف[ (    4) ]

 رؿؿ ,146/   4( )  افًِؿ وجقاهر ادجافسة)  ذم افديْقري مروان بـ أمحد بُر أبق أخرجف[ (    5) ]

1314 ). 

 .( 163/   1( )  وآشتّالء اإلمالء أدب)  ذم افسًّاين أخرجف[ (    6) ]

 .( 3765 رؿؿ ,191/   4)  ومسِؿ ,( 4913 رؿؿ ,195/   6)  افبخاري أخرجف[ (    7) ]

 .( 122 رؿؿ ,42/   1)  افبخاري أخرجف[ (    8) ]

 .( 2/   1)  احلْبع رجب ٓبـ افٍَٓٔة افَقاظد[ (    9) ]

 .( 6913 رؿؿ ,47/   8)  ومسِؿ ,( 4949 رؿؿ ,212/   6)  افبخاري أخرجف[ (   11) ]
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 ...ذم اخِلتام

 ـ  .اخلري فًِّؾ افتَّىقيرية ادناريع تّْٔة ذم مًْا رشيُاً  ـُ

 وفٔة ٓباز جمّقظة رشـة  .(ُمًتّد خزة بٔت) ادحدودة افدَّ

 اإلفُسوين افزيد :lapaz-group@live.com 

 حمّد ٕبْٔا هدي ؾٔف ُمتَّبًغ, تًاػ فقجٓفتُقن أظمفْا خافهة  وأن, افَبقل اهلل ٕسٖل ☺. 

ورات ظذ وادُؼف ادُتب ُمدير ادُساظد ادُدير  افدَّ

 صاهغ حمّد. م

11211115654217 

mshahin87@live.com 

 افداؽستاين ؽازي/  افنٔخ

11211115587559 

sual1430@yahoo.com 

 :ٕرجق زيارة مقاؿًْا وصٍحاتْا فِّزيد 

o شّل ادقؿع  group.com-http://lapaz افرَّ

o افٍٔسبقك صٍحة https://www.facebook.com/lapazpage 

o افتقيس صٍحة https://twitter.com/lapaz_group 

o ارير صٍحة  http://tqrir.wordpress.com/lapaz وافِدراشات افتََّ

 احلّد هلل افذي بًّْتف تتّؿ افّهاحِلات

http://lapaz-group.com/
https://www.facebook.com/lapazpage
https://twitter.com/lapaz_group
http://tqrir.wordpress.com/lapaz

