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المستخمص
وقد استخدم الباحث المنيج االستنباطي ،كما ىدف البحث إلى التعرف عمى اآلداب
التربوية لطالب العمم مع كتابو من خالل كتاب الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد ألبي
البركات بدر الدين محمد بن محمد الغزي وذلك من خالل التعرف عمى آداب طالب العمم في
اقتناء الكتب ،واعارتيا ،وفي آداب طالب العمم في قراءتيا و ترتيبيا ،وفي آدابو في نسخيا

وتحقيقيا ،وفي آدابو في تأليف الكتاب وطباعتيا ،وقد توصل الباحث إلى نتائج من أبرزىا :أن
التراث التربوي اإلسالمي قد استوعب جميع اآلداب التربوية المتعمقة بعممية التعميم والتعمم ،وأن
أبا البركات الغزي رحمو اهلل تعرض ألدق التفاصيل في آداب طالب العمم مع كتبو ،كما أن
آداب طالب العمم مع كتابو عند أبي البركات الغزي رحمو اهلل يمكن إبرازىا من خالل خمسة
محاور :آداب طالب العمم في تحصيمو لمكتاب ،وآداب طالب العمم في إعارة الكتاب ،وآداب
طالب العمم في مطالعة الكتب وترتيبيا ،وآداب طالب العمم في تحقيق كتابو وضبطو ،وآداب
طالب العمم في إخراج الكتاب وطباعتو ،ويوصى الباحث بالعناية باآلداب الواردة في ىذا البحث
والمستنبطة من كتاب الدر النضيد ألبي البركات الغزي رحمو اهلل ،ومالحظة الجوانب الشرعية
الواردة من خالل اآلداب وعدم التفريط بيا ،والعمل عمى نشر ىذه اآلداب في أوساط المتعممين،
وطالب العمم ،لتعم الفائدة .
الكممات المفتاحية :طالب العمم ،أبي البركات الغزي ،الدر النضيد ،اآلداب التربوية .
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Abstract
The researcher used the deductive method, as the research aimed
to identify the educational ethics of student of knowledge through the
book "al-Dur al-Nadid fi Adab al-Mufi wal Mustafid by Abu al-Barakat
Badrudeen Muhammad bin Muhammad al-Ghazzi, by identifying the
ethics of the student of knowledge in the acquisition of books and
loaning them, and in the ethics of student of knowledge in reading and
arranging them, and in his ethics in copying and investigating them, and
in his ethics in writing and publishing the book. The most prominent
results are: that the Islamic educational heritage has entailed all
educational ethics related to the process of teaching and learning, and
that Abu al-Barakat Al-Ghazzi presented the most accurate details on
the ethics of student of knowledge with his books. That the ethics of

student of knowledge with his book in the opinion of Abu al-Barakat AlGhazzi, can be highlighted through five points: The ethics of student of
knowledge in his collection of the book, the ethics in loaning the book,
the ethics in reading and arranging books, the ethics in investigating and
perfecting his book, and the ethics in producing and publishing the
book. The researcher recommends paying attention to the ethics
mentioned in the research and extracted from the book "al-Dur al-

Nadid" by Abu al-Barakat al-Ghazzi, noting the Shariah` aspects
mentioned through the ethics and not neglecting them, and working to
disseminate these ethics among the educated, and students of
knowledge, to spread the benefit.
Key words: Student of knowledge, Abu al-Barakat Al-Ghazzi, al-Dur
al-Nadid, Educational ethics.
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مقدمة :
طمب العمم ونشره بين الناس من أشرف األعمال وأفضميا ،وىو أشرف ما بذلت فيو
األنفاس وقد رفع اهلل قدر صاحبو وأعمى شأنو ،وأىل العمم في كل زمان ىم أشرف الناس
وأكثرىم التزاما بما تعمموا وبما يعممونو لمناس ،قال تعالى (يرفع ٱلمو ٱلذين ءامنوا منكم وٱلذين
أوتوا ٱلعمم درجتۢ ) المجادلة آية ( )11وقد دلت اآلية عمى فضيمة العمم ،وأن زينتو وثمرتو

التأدب بآدابو والعمل بمقتضاه( .السعدي 1211 ،1571،ه)  ،وىنا يتأكد أن أولى الناس
بااللتزام بآداب طالب العمم ىم طالب العمم أنفسيم "ألن العمم من غير أدب وال أخالق فيو
دخن بل قد يضر بصاحبو" ( الغزي  )11، 1211،وقال صمى اهلل عميو وسمم "فضل العالم
عمى العابد كفضمي عمى أدناكم "(الترمذي ،حديث  ،)1464ومن جممة اآلداب التي يجب أن
يمتزم بيا طالب العمم ما يتعمق بآدابو مع معممو وشيخة ،ومنيا ما يتعمق بآدابو مع أقرانو في
الدرس ،ومنيا ما يتعمق بآدابو مع كتابو ،وقد حرص عمماء السمف رحميم اهلل عمى إيضاح تمك
اآلداب وتفاصيميا ،وصنفوا في ذلك المصنفات ومن تمك المصنفات ما كتبو أبو البركات بدر
الدين محمد بن محمد الغزي المتوفى سنة( 762ىـ ) في مصنفو الدر النضيد في أدب المفيد
والمستفيد الذي تطرق فيو إلى غالبية تمك اآلداب ،كآداب الطالب مع شيخو ،وآدابو مع أقرانو
،وآدابو في نفسو ،وآدابو في محل الدرس والطمب ،وآداب طالب العمم مع كتابو والذي سيكون
محور حديثنا في ىذا البحث وسنذكر فيو تفاصيل تمك اآلداب ،من حيث آداب طالب العمم في
اقتناء الكتب ،وآدابو في إعارة الكتب ،وآداب طالب العمم في قراءتيا وترتيبيا ،وآدابو في تأليف
وطباعتيا ،وآداب طالب العمم في تحقيق الكتب ودراستيا ،وىي آداب ال تقل أىميتيا عن بقية
اآلداب األخرى .

مشكمة البحث
اىتم عمماء السمف الصالح رحميم اهلل بالتدوين في آداب العمم والتعمم وتناول الباحثون
تمك الكتب والمصنفات بالدراسة والتحميل واالستنباط إلى أن أغمب تمك الدراسات ركزت عمى
آداب طالب العمم في نفسو ومع شيخو ،أو في درسو ،وكذلك عمى آداب المعمم مع طالبو في
محل الدراسة إلى أن القميل منيا حسب عمم الباحث انفرد بتناول آداب طالب العمم مع كتابو
والذي ىو آلة العمم وحاويتو ،كما انيا تأتي استجابة لمدراسات التي أوصت بضرورة الرجوع
لمتراث التربوي اإلسالمي واستخراج ما تحتويو من الموضوعات التربوية كدراسة الدويش
(،)1111و دراسة مكي (،)1112ومن ىنا رأى الباحث أىمية إبراز ىذا الجانب في بحث
مستقل يظير ما فيو من آداب يحسن بطالب العمم معرفتيا ،واألخذ بيا.
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أىمية البحث:
تبرز أىمية البحث من خالل اآلتي
-1أىمية التزام طالب العمم في اآلداب التربوية أثناء طمبو لمعمم.
-1إن الموضوع ييتم بأحد أركان العممية التعميمية وأدب التعامل معو وىو الكتاب.
-1يسيم ىذا البحث في تأصيل العموم التربوية وذلك بدراسة تمك اآلداب من خالل كتاب الدر
النضيد في أدب المفيد والمستفيد ألبي البركات الغزي رحمو اهلل تعالى.
-2أنو لم تسبق دراسة ىذا الموضوع من خالل ما كتبو أبو البركات الغزي رحمو اهلل بحسب عمم
الباحث.

أسئمة البحث

السؤال الرئيسي :ما اآلداب التربوية لطالب العمم مع كتابو من خالل كتاب (الدر النضيد في
أدب المفيد والمستفيد) ألبي البركات بدر الدين محمد بن محمد الغزي رحمو اهلل ؟ وتفرع منو:
ما آداب طالب العمم في تحصيل الكتاب؟ما آداب طالب العمم في إعارة الكتاب؟ما آداب طالب العمم في مطالعة الكتب وترتيبيا؟ما آدب طالب العمم في تحقيق الكتاب وضبطو؟-ما آداب طالب العمم في تأليف الكتاب وطباعتو؟

أىداف البحث

ىدف البحث إلى التعرف عمى اآلداب التربوية لطالب العمم مع كتابو من خالل كتاب
الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد ألبي البركات بدر الدين محمد بن محمد الغزي رحمو اهلل
وتفرع منو األىداف التالية:
التعرف عمى آداب طالب العمم في تحصيل الكتاب.التعرف عمى آداب طالب العمم في إعارة الكتاب.التعرف عمى آداب طالب العمم في مطالعة الكتب وترتيبيا.التعرف عمى آدب طالب العمم في تحقيق الكتاب وضبطو.-التعرف عمى آداب طالب العمم في تأليف الكتاب وطباعتو.
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منيج البحث:
استخدم الباحث المنيج االستنباطي وعرف بأنو" وىو بذل أقصى جيد عقمي ونفسي عند
دراسة النصوص بيدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة باألدلة الواضحة"(عبد اهلل ،وفودة
1216،ه)21،

حدود الموضوع
يقتصر البحث في ىذا الموضوع عمى دراسة اآلداب العامة لطالب العمم مع كتبو عند
أبي البركات الغزي رحمو اهلل من خالل كتابو (الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد) تحقيق
نشأت المصري ( ،)1211دون غيرىا من اآلداب األخرى والوارد ذكرىا في الكتاب.

مصطمحات البحث:
اآلداب :ويقصد بيا في ىذا البحث الشروط والقواعد واألصول المعتمدة في تعامل طالب
العمم مع كتابو.

الدراسات السابقة
أطمع الباحث عمى عدد من الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث وىي كالتالي:
دراسة الدويش ( )1111وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى آداب المتعمم عند الخطيبالبغدادي من خالل كتابو الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع وتطبيقاتيا التربوية في
المدرسة ،وقد استخدم الباحث المنيج االستنباطي ،وتوصل إلى نتائج كان من أبرزىا:
أىمية الت زام طالب العمم باآلداب الواردة في ىذا المصنف أثناء طمبو لمعمم ،ومن النتائج التي
توصل إلييا أيضا أن عمماء السمف قد أولوا عناية فائقة بالمتعممين والتزاميم بآداب التعمم
،وأن تمك اآلداب تنوعت بين اآلداب في الجانب الديني ،واآلداب المتعمقة بالجانب العممي
،واآلداب المتعمقة بالجانب األخالقي واالجتماعي ،كما أوصى الباحث بزيادة الدراسات
التربوية لمتراث اإلسالمي واستخراج ما تحتويو من الموضوعات التربوية.

دراسة النماصي( ، )1111وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى آداب المعممين و المتعممينعند ابن مفمح الحنبمي من خالل كتابو اآلداب الشرعية والمنح المرعية وتطبيقاتيا التربوية
،وقد استخدم الباحث المنيج االستنباطي وتوصل إلى نتائج منيا :أىمية االلتزام باآلداب
التربوية من قبل المعمم والمتعمم إلنجاح العممية التعميمية ،وأن اآلداب الواردة عند ابن مفمح
تصمح ألن تكون قواعد لمينة التربية والتعميم في ىذا العصر ،كما يمكن االستفادة منيا في
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برامج إعداد المعمم ومينة التعميم ،كما ظير حرص ابن مفمح واىتمامو بالتعميم من خالل
حرصو واىتمامو بالمتعممين واحسان التعامل معيم ،وقد أوصى الباحث باالستفادة من تمك
اآلداب وتضمينيا البرامج المينية لممعمم ،كما أوصى بضرورة استكمال بقية الجوانب
التي ذكرىا ابن مفمح في كتابو ولم يشمميا ىذا البحث.
 دراسة حجازي ( ، ) 1117وقد ىدفت إلى التعرف عمى آداب العالم والمتعمم عند برىانالدين الزرنوجي من خالل كتابو تعميم المتعمم طريق التعمم ،وقد استخدمت الباحثة المنيج
االستنباطي وتوصمت إلى نتائج منيا :اىتمام الزرنوجي بجميع نواحي المتعمم االجتماعية
وغيرىا،كما أنو اعتمد في فكره التربوي عمى مبادئ الدين واالستشياد بالقرآن والحديث
الشريف والحكم واآلثار التربوية ،وأنو يدعو إلى إعطاء المتعممين الحرية في اختيار العمم
واألستاذ والشريك ،كما أكد عمى مبدأ استم اررية التعمم وعدم توقفو ،وقد ركز رحمو اهلل عمى
أىمية التدرج في طمب العمم حسب مراحل النمو والفيم عند المتعمم ،إن كثي ار من اآلراء التي
تنادي بيا التربية الحديثة تتفق مع اآلراء التي نادى بيا الزرنوجي.
دراسة مكي (،)1112وقد ىدفت الدراسة إلى تعرف آداب المعمم والمتعمم عند األئمة األربعة،والتعرف عمى التطبيقات التربوية آلداب المعمم والمتعمم عند األئمة األربعة ،واستخدمت
الباحثة المنيج االستنباطي ،وتوصمت إلى نتائج من أبرزىا :أن عمماء عصر األئمة األربعة
أخذوا عمميم من المنبع األصمي وىو القرآن والسنة ،وأن عبادة اهلل وتوحيده ىما األصل
األساسي لمنيج التربية عند األئمة األربعة ،وأن آداب المعمم والمتعمم عند األئمة األربعة ىي
أساس الكثير من آداب المعمم والمتعمم التي ينادي بيا التربويون في العصر الحاضر،
وأوصت الباحثة بضرورة العودة إلى التراث الفكري اإلسالمي والبحث فيو ،مع التركيز عمى
التطبيقات العممية في المجال التربوي .
 دراسة النفيعي ( )1773وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى آداب المعمم والمتعمم عندبعض المفكرين المسممين ،والخروج بدستور أخالقي لمينة التعميم بحيث يمثل ىذا الدستور
الروح األخالقية التي سادت في تعميمنا عبر العصور ،وقد توصل الباحث إلى نتائج كان
من أبرزىا :أثر الفكر اإلسالمي في شخصية المتعمم وارشاده إلى التخمق بخمق اإلسالم ،كما
تبين أىمية العالقة بين المعمم والمتعمم وأنيا عالقة أبوية توجب العطف والشفقة ،كما أبرزت
ىذه الدراسة أىمية التعاون بين المعمم وزمالئو المعممين وأن ذلك يسيم في نجاح المؤسسة
التعميمية  ،كما أشارت الدراسة إلى أىمية استغالل المتعمم لوقتو ،والتزود من العمم
واستم اررية التعمم ،وأوصى الباحث بأىمية تكوين اتجاه إيجابي نحو مينة التدريس لدى
المعممين أثناء تدريبيم في كميات المعممين ،كما أوصى بتضمين المناىج الدراسية توجييات
تربوية تغرس حب طمب العمم في المتعمم ،والعمل عمى تعزيز المكانة االجتماعية لممتعمم .
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دراسة العصيمي ( ، )1211وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى آداب المعممين و المتعممينعند اإلمام العمموي من خالل كتابو المعيد في أدب المفيد والمستفيد ،وقد استخدم الطالب
المنيج االستنباطي ،وتوصل إلى نتائج من أبرزىا :أن التزام المعمم والمتعمم باألىداف
التربوية لطالب العمم يسيم في إنجاح العممية التعميمية ،و إن ما ذكر من معايير مينية
لمتعمم في ىذا العصر تتفق مع ما ذكره العمموي وغيره من عمماء المسممين ،كما أن ما ورد
في ىذا المصنف من آداب يمكن اتخاذىا قواعد لمينة التعميم في العصر الحاضر ،وأوصى
الباحث باتخاذ اآلداب الواردة في ىذا المصنف قواعد لمينة التعميم ،كما أوصى الجيات
المسؤولة عن إعداد المعمم باتخاذ تمك األىداف الواردة معايير لتقييم المعمم.
دراسة عبد الرحمن(  ، )1216وقد ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أخالق المعمم والمتعمم عندأبي بكر اآلجري ،وقد استخدم الباحث المنيج االستنباطي  ،وتوصل إلى نتائج من أبرزىا:
أن العممية التعميمية يجب أن ال تركز عمى الجانب المعرفي فقط بل البد أن تشمل الجانب
األخالقي والسموك ،كما أن تنمية القدرات األخالقية تحتاج إلى إعداد خاص لممعممين وحسن
اختيارىم ،وأنا نجاح العممية التعميمية يتأثر بالبيئة العامة التي يعيش فييا المتعمم وطبيعة
العالقات االجتماعية التي تسود ىذه البيئة ،كما أن األساليب وطرق التدريس المستخدمة في
التدريس يجب أن تكون مستوحاة من الواقع الثقافي واالجتماعي لممتعمم حتى تكون أكثر
مالئمة ونجاح.
 دراسة غفوري ( )1215وقد ىدفت الدراسة إلى تعرف عمى المبادئ التي ترتكز عمييا العالقةبين المعمم والمتعمم من خالل األحاديث النبوية الشريفة ،وذلك في الجانبين االجتماعي
والميني ،مع قياس مدى استفادة الطالبة والمعممة من تمك اآلداب في حياتيما العممية
،واستخدمت الباحثة أسموب تحميل المحتوى والمنيج االستقرائي واالستداللي لمتوصل إلى تمك
اآلداب  ،وكان من أبرز النتائج التي توصمت إلييا الباحثة  -:أن العالقة بين الرسول صمى
اهلل عميو وسمم وصحابتو تقوم عمى أسس ومبادئ راسخة منيا العدل ،والصبر والصدق
،والتواضع ،والمساواة.
كما أن العالقة بين الرسول صمى اهلل عميو وسمم والصحابة كانت عالقة تفاعمية ،ولم تكن
من طرف واحد ،وأن تمك العالقة كانت في ظل مبادئ خمقية تحمى بيا الصحابة رضي اهلل
عنيم في تعامميم مع الرسول صمى اهلل عميو وسمم .

التعميق عمى الدراسات السابقة-
تتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في التعرف عمى آداب طالب العمم من خالل كتبالتراث التربوي اإلسالمي لمسمف الصالح رحميم اهلل ،كما أنيا اتفقت مع تمك الدراسات في
استخدم المنيج االستنباطي لتحقيق أىدافيا.
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وتختمف ىذه الدراسة عن تمك الدراسات من حيث المصنف المستيدف في الدراسة ،كما أنياتختمف عن تمك الدراسات أنيا جميعيا تناولت آداب المعمم والمتعمم مع شيخو ،أ وفي درسو
أو مع أقرانو ،أما ىذه الدراسة فقد اقتصرت عمى آداب المتعمم  ،وكذلك انفردت عن
الدراسات األخرى بأنيا تناولت آداب المتعمم مع كتابو.
 استفادة ىذه الدراسة من تمك الدراسات في اختيار منيج البحث ،وتقسيم اآلدابالمتعمقة بطالب العمم الواردة في المصنف محل الدراسة.

آداب طالب العمم مع كتابو
التمييد :ترجمة موجزة لممؤلف
اسمو ونسبو وكنيتو  :أبو البركات محمد بن محمد بن عبد اهلل بن بدر بن عثمان بن
جابر الغزي العامري الدمشقي
مولده ووفاتو :ولد في دمشق سنة 712ىـ ،وتوفي بيا سنة  762ه( .العكري/11 ،1212

.)371 ،14
نشأتو

نشأ في دمشق وجمع بين العمم والعمل والسيادة والرئاسة ،حسن السمت والخمق والسخاء،
والحياء عاش  61سنة ما شاىده لو فييا صبوة ،وال حفظت عميو كبوة
درس عمى عدد من مشايخيا ،ورحل مع والده إلى القاىرة ،وأخذ عن مشايخيا،
ومنيم القاضي زكريا ،والقسطالني ،وغيرىم ،وبقي بيا خمس سنين ثم رجع إلى دمشق

سنة 711ه ،وتصدر لمتدريس في دمشق وىو ابن سبعة عشر سنة وأحسن إلى طالبو.
(كحالة،د.ت( ،)151/11،العكري.)371 ،14 /11 ،1212

عممو :
ق أر عمى عدد من المشايخ منيم محمد البغدادي ،ومحمد السبكي ،ومحمد اليماني ،أبو
شمس الدين الدىشوري ،وغيرىم من العمماء واألئمة ( .الزركمي  ،د.ت)37 / 5 ،
صنف الكثير من المصنفات ،بمغت مائة وبضعة عشر ،من أشيرىا التفاسير الثالثة
المنثورة ،والمنظمات ،وفتح المغمق ،والتنقيب عمى ابن النقيب ،وشرح خاتمة البيجة ،وأسباب
النجاح في آداب النكاح ،وكتابنا محل الدراسة الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد .
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وكان تقي الدين بن قاضي عجمون وىو شيخو يمقبو شيخ اإلسالم لما رأى من
نجابتو وفيمو.
انتفع الناس بو طبقة بعد طبقة ،ورحموا إليو من اآلفاق ،وكان ال يأتي قاضيا ،وال حاكما،
وال كبي ار بل ىم من يقصدون منزلو لمعمم( .الغزي .)65 ،43 /1 ،1216
مناصبو
تولى الوظائف الدينية كمشيخة القراء في الجامع األموي ،وأمامو المقصورة،
كما درس بالمدرسة العادلية ،والمدرسة الفارسية ،والشامية ثم المقدمية ،ثم التقوية،
(كحالة )151 / 11 ،1154
اسم الكتاب وقيمتو العممية:
اختار أبو البركات الغزي رحمو اهلل ليذا الكتاب أن يسميو (الدر النضيد في أدب المفيد
والمستفيد) يقول عنو محقق الكتاب في مقدمة التحقيق "إن الناظر في كتب أىل العمم يجد في
كل واحد منيا ما ليس عند اآلخر فمو اجتمع الزائد عند كل واحد منيا في مصنف لكان أىنأ،
وأروح ،وأقرب ،وأسيل لمطالب ،وىو ما فعمو بدر الدين الغزي رحمو اهلل فصار تصنيفو بيذه
الطريقة الحسنة مغنيا لطالب العمم عن الكتب السابقة ،فإنو تضمن ما فييا وزاد عمييا زيادات
حسنة بديعة من كالمو وكالم والده وغيره من أىل العمم " (ص)16
ويقول أيضا عن ىذا الكتاب "إنو من الكتب التربوية التي ال يستغني عنيا طالب عمم
أراد بعممو اهلل عز وجل والدار اآلخرة "(ص .)12وىذه إشارات واضحة لما يحتويو ىذا المصنف
من آداب تربوية يحسن الوقوف عمييا واظيارىا لطالب العمم .
آداب طالب العمم مع كتابو
ذكر أبو البركات الغزي رحمو اهلل في مصنفو ،الدر النضيد مجموعة من اآلداب المتعمقة
بطالب العمم ،وتنوعت تمك اآلداب بين آداب طالب العمم مع شيخو ،وآدابو مع أقرانو ،ومن
اآلداب التي أوردىا ،آداب الطالب مع كتابو وىي ما سيتم تناولو في ىذا البحث.

المبحث األول :آداب طالب العمم في تحصيل الكتاب.
يعد الكتاب () أحد أركان العممية التعميمية األساسية ومما يعتني طالب العمم بتحصيمو
"وينبغي لطالب العمم أن يحرص عمى جمع الكتب ولكن يبدأ باألىم فاألىم ،فإذا كان اإلنسان
قميل ذات اليد فميس من الخير ،وليس من الحكمة أن يشتري كتبا كثيرة ،يمزم نفسو
بغرامة قيمتيا" (العثيمين،د.ت)46،
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كما أنو مرحمة التعمق الشديد بتحصيل الكتب من المراحل التي يمر بيا طالب العمم،
وعادة ما تكون في بدايتو لمطمب ،إال أنو يجب عمى طالب العمم في ىذه المرحمة "اختيار
المحتوى العممي الذي يتصل بحياتو ويسد حاجتو وينمي فيو الوازع الديني ويربي فيو حسن الخمق
"(الحازمي)127 ،1211
وىي عالمة عمى اشتداد ىمتو في الطمب ،ولكنو في ىذه المرحمة يحتاج إلى بعض

التوجيو  ،وىو مانبو إليو أبو البركات الغزي رحمو اهلل في إشارة إلى أمور يحسن بطالب العمم

االنتباه ليا فيقول" ينبغي لطالب العمم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إلييا في العموم النافعة

ما أمكنو شراء" (ص )211وقد نبو طالب العمم أن ال يحصل من الكتب إال ما ىو نافع ومفيد .

كما قسم أىل العمم الكتب إلى ثالثة أقسام كتب خير ،وكتب شر ،وكتب ال خير وال شر

(ابن عثيمين ،د.ت ،ص)47

وقد تدفع ىمة بعض طالب العمم أصحابيا إلى جمع ماال يحتاج من الكتب أو

التباىي بكثرتيا وىو بخالف ما ينصح بو أىل العمم ،إذ ينصحون بأن ال يدخل طالب العمم

كتابا إلى مكتبتو إال بعد تصفح وقراءة " فإذا حصمت كتابا فال تدخمو في مكتبتك إال بعد أن

تمر عميو جردا ،أو قراءة في مقدمتو وفيرسو ومواضع منو ،أما أن جعمتو مع فنو في المكتبة
فربما مر الزمان وفات العمر دون النظر فيو وىذا مجرب " (أبو زيد ،د.ت ،ص،. )55وليذا

أشار أبو البركات الغزي رحمو اهلل بقولو "وال يجعمو تحصيميا وجمعيا وكثرتيا حظو من العمم

ونصيبو من الفيم" ( ص)211

ومن األخطاء التي يقع فيو بعض طالب العمم السيما في المرحمة الجامعية االعتماد

عمى المصورات من كتب العمم ،سواء كانت كاممة أو جزء منيا مع توفر تمك الكتب وقد يكون

ذلك في الدروس والمقررات أو في إجراء البحوث التخصصية وقد نبو أبو البركات الغزي رحمو

اهلل إلى ذلك فقال "وال يشتغل بنسخيا إن أمكن تحصيميا بشراء إال أن يتعذر الشراء لعدم الثمن،

أو عزة الكتاب ،مع نفاستو فيستنسخو"،ص211

ولم يعذر بنسخيا إال بشروط ثالثة:
- 1تعذر الشراء لعدم توفر الثمن.
 -1صعوبة الحصول عمى الكتاب لندرتو أو ألي سبب آخر.
 -1أن يكون الكتاب ذا قيمة عممية تستحق نسخة.
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المبحث الثاني :آداب طالب العمم في إعارة الكتاب.
تعد إعارة الكتب أحد أساليب نشر العمم الذي حث الدين اإلسالمي عميو ورغب
فيو ورتب عميو األجر العظيم ،كما أنيا من أفضل وجوه اإلحسان التي أمر اهلل بيا
قال تعالى(وأحسنوا ۛ إن المو يحب المحسنين) البقرة(  )173أمر باإلحسان عموما وىذا
يشمل جميع أنواع اإلحسان ،ألنو لم يقيد بشيء دون شيء ،فيدخل فيو تعميم العمم
النافع( .السعدي ،1211 ،ص ،)11وقال صمى اهلل عميو وسمم " كل معروف صدقة"
(البخاري  ،حديث  ، ) 4111والناس في ىذا الباب عمى ضروب ،فمنيم من تجود نفسو بالكتب
ويعيرىا لمن يطمبيا ديانة وحب لنشر العمم ،ومنيم من يمنعيا لتعمقو الشديد بيا ،أو لخوفو من
عدم ردىا أو ألي سبب من األسباب األخرى ،واختمف الفقياء في حكم اإلعارة إال أن ابا
البركات الغزي رحمو اهلل إشار إلى ذلك بإيجاز ،ورجح استحبابيا بشرطين :األول أال ضرر عمى
المستعير ،والثاني أال ضرر منو عمى المعار فيقول "يستحب إعارة الكتابة لمن ال ضرر عميو
منيا ،وممن ال ضرر منو بيا وكره إعارتيا قوم ،واألول ىو األصح المختار لما فيو من اإلعانة
عمى العمم ،مع ما في مطمق العارية من الفضل واألجر "(الغزي،1211،ص .)211
كما أورد جممة من أقوال السمف رحميم اهلل وأخبارىم في الترغيب باإلعارة والحث عمييا
ومنيا قول وكيع رحمو اهلل "وأول بركة الحديث إعارة الكتب " "(الغزي ،1211،ص )211
 ومن آداب طالب العمم في االستعارة أن يشكر من إعارة يقول أبو البركات الغزي رحمو اهلل"وينبغي لممستعير أن يشكر لممعير ذلك إلحسانو ويجزيو خي ار " (ص  )211وىذا ىو خمق
المسمم ،كما أن فيو ترغيب لصاحب الكتاب عمى تكرار إعارتو.
وعمى طالب العمم إذا استعار كتابا أال يتأخر في رده إلى صاحبو وذلك ألسباب ومبرراتذكرىا أبو البركات الغزي رحمو اهلل فقال" إذا استعار كتابا فال يبطئ بو وال يطيل مقامو عنده
من غير حاجة بل يرده إذا قضى حاجتو ،وال يحبسو إذا استغنى عنو ،لئال يفوت االنتفاع بو
عمى صاحبو ولئال يكسل عن تحصيل الفائدة منو ،ولئال يمتنع صاحبو من إعارتو
غيره"(ص)211
وقد يبمغ األمر ببعض من يستعير الكتاب إلى أن يطالبو صاحب الكتاب برده ويمح عميو
في الطمب وىو أمر مذموم ينبغي لطالب العمم أن يجتنبو بل ويحرم عميو اإلصرار عمى حبسو
يقول أبو البركات الغزي رحمو اهلل " وأما إذا طمبو المالك ،فإنو يحرم عميو حبسو ويصير غاصبا
لو " (ص )211وقد سمى السمف رحميم اهلل تعالى االمتناع عن ارجاع الكتب ألصحابيا أو
حبسيا مدة (غمول) وساق في ذلك قول الزىري رحمو اهلل "إياك وغمول الكتب ،وىو حبسيا عن
أصحابيا" (ص ،)211ومن األفعال السيئة المترتبة عمى تأخير رد الكتب المستعارة امتناع
أصحابيا عن إعارتيا ونقل رحمو اهلل عن الخطيب البغدادي قولو "وألجل حبس الكتب امتنع
غير واحد من إعارتيا"(ص)212
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 ومن اآلداب التي ينبغي لطالب العمم االخذ بيا اال يمتنع عن اعارة كتاب لمن ينتفع بو ما لميكن سببا يمنعو من ذلك ،وقد وصف بعض أىل العمم من يحبس عارية الكتب بعدم الورع

وأنو ليس من فعل الحكماء ونقل رحمو اهلل عن الفضيل بن عياض قولو " ليس من أفعال
أىل الورع وال من أفعال الحكماء أن تأخذ سماع رجل وكتابو فتحبسو عنو ومن فعل ذلك فقد

ظمم نفسو"(ص )212

-ومن آداب االستعارة التي يجب عمى طالب العمم أن يتبعيا أال يحدث في الكتاب المعار شيئا

من حيث التعميق أو التعديل أو حتى إصالح ما ىو تالف منو قبل استعارتو يقول أبو
البركات الغزي رحمو اهلل "وال يجوز أن يصمح كتاب غيره المستعار ،أو المستأجر بغير إذن

صاحبو وال يحشيو ،وال يكتب شيئا في بياض فواتحو أو خواتمو ،إال إذا عمم رضا

صاحبو"(ص)212

واستثنى رحمو اهلل من ذلك أن يكون الكتاب وقفا فيقول "فإن كان الكتاب وقفا عمى من

ينتفع بو غير معين فال بأس بالنسخ منو مع االحتياط ،وال بإصالحو ممن ىو أىل

لذلك"(ص.)213

وذلك كما في بعض المكتبات العامة في الجامعات أو المؤسسات الثقافية ،وحتى

الخاصة التي أوقفيا أصحابيا لطالب العمم.

-وقد يغفل بع ض طالب العمم عن أدب المحافظة عمى الكتاب المستعار حتى بعد اإلذن من

قبل صاحبو بالنسخ منو أو االستفادة فتجد بعضا منيم يمحق شيئا من الضرر بالكتاب من

حيث اإلشارة عمى أجزاء منو بالقمم أو تموين بعض أجزائو ،وتعميميا مما يصعب إزالتيا

مستقبال ،وقد ذكر أىل العمم شيئا مما حكي في إساءة بعض طالب العمم لمكتب عند

استعارتيا ومن ذلك أن رجال استعار من بعض أىل العمم كتابا ثم رده إليو بعد الحين منكس ار
متغي ار عميو أثار البزور ،وغيرىا ،فسألو أن يعيره غيره ،فقال لو :ما أحسنت ضيافة األول

حتى نضيفك الثاني (الخطيب ،1172 ،ص).125

أل ن أي من تمك األفعال ال يرضاه صاحب الكتاب من نفسو عمى كتابة فكيف من غيره

وأورد أبو البركات الغزي رحمو اهلل في ذلك أنشاد بعضيم
أييا المستعر مني كتابا
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والى ذلك يشير أبو البركات الغزي رحمو اهلل "واذا نسخ منو بإذن صاحبو أو ناظره فال
يكتب منو والقرطاس في بطنو أو عمى كتابتو ،وال يضع المحبرة عميو وال يمر القمم الممدود فوق
كتابتو"(ص)213
 ومن اآلداب ان يعير طالب العمم من عرف عنو حرصو وجده في طمب العمم اذ اتضح لوذلك ،وكان بعض السمف إذا سألو إنسان أن يعيره كتابو قال أرني كتبك فإن وجدىا مصونة
مكنونة أعاره وان رآىا مغبرة منعو( .ص )213

وقد ذكر عن بعض أىل العمم أنو إذا أتاه رجل يستفيد منو عمما أو يريد استعارة كتاب
امتحنو ،فإن وجده أىال لو أعاره واال منعو (الخطيب ، )126، 1172وىنا إشارة لطيفة بأن
صاحب الكتاب ال يعامل كل من يطمب اإلعارة معاممة واحدة ،فمكل شخص سماتو وطبائعو
وكال يعامل بما يميق بو من معاممة ،وحتى ال يحرم الناس نفع بعضيم بعضا بسبب ثمة يمكن
معرفتيم والحذر في التعامل معيم.
ومن األمور التي يجب عمى طالب العمم التنبو ليا والتأدب بيا عند إعارة الكتب أو استعارتيا،أو شراءىا التأكد من حالتيا من حيث سالمتيا يقول أبو البركات الغزي رحمو اهلل " إذا
استعار كتابا فينبغي لو أن يتفقده عند إرادة أخذه ورده ،واذا اشترى كتابا تعيد أولو وآخره
ووسطو ،وترتيب أبوابو وك ارريسو وتصفح أوراقو...ومما يغمب عمى الظن صحتو إذا ضاق
الزمان وعند تفتيشو "(ص)215

وان كانت في ىذا الزمان قد ضاقت دائرة اإلعارة واالستعارة نظ ار لتوفر الكتب وسيولة
طباعتيا إال أنيا مازالت قائمة عمى اختالف في درجة حاجة الناس إلييا ،ولذا وجب عمى طالب
العمم التنبو إلى ىذه اآلداب واألخذ بيا ديانة وأدبا واحتراما لمعمم وأىمو.

المبحث الثالث :آداب طالب العمم في مطالعة الكتب وترتيبيا:
ومن الدقة في تفصيل أبي البركات الغزي رحمو اهلل آلداب طالب العمم في التعامل مع
الكتاب أن ذكر آداب طالب العمم في التعامل المباشر مع الكتاب أثناء قراءتيا ،أو التعميق
عمييا ،أو ترتيبيا في أرفف المكتبة الخاصة بو.
 فمن آداب طالب العمم أن اليضع الكتاب عمى األرض بل البد أن يكون في مكان يضمنالمحافظة عميو ،واحترامو يقول أبو البركات الغزي رحمو اهلل "إذا نسخ من الكتاب أو طالعة
فال يضعو عمى األرض مفروشا منشو ار ،بل يجعمو بين كتابين مثال ،أو كرسي
الكتب المعروف كي ال يسرع تقطيع حبكو"(ص)213
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ومن اآلداب العناية بحسن تنظيميا وترتيبيا في المكتبة ،بما يضمن صيانتيا وحفظيا منالضرر ،وقد يفوت بعض طمبة العمم مصمحة من الكتب من غير قصد وذلك من خالل عدم
عنايتو بتنظيميا وترتيبيا ،وحفظيا من التمف ،والحرص عمى تعيدىا بالرعاية والعناية يقول
أبو البركات الغزي رحمو اهلل "واذا وضع الكتب مصفوفة فمتكن عمى كرسي ،أو تحت خشب
أو رف ،ونحو ذلك ،واألولى أن يكون بينيا وبين األرض خمو وال يضعيا عمى األرض كي
ال تنتدي أو تبمى  ،واذا وضعيا عمى خشب أو نحوىا ،جعل فوقيا وتحتيا ما يمنع تآكل
جمودىا ،وكذلك يجعل بينيا وبين ما يصادميا أو يسندىا من حائط أو غيره"(ص)213

ومن آداب طالب العمم مع كتبو أن يعتني بيا في ترتيبيا وتصنيفيا وفقا عموميا ودرجة أىميتياومحتواىا ألن العموم درجات ومراتب "وأن أشرف العموم العمم باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو،
والعمم بالطريق الموصل إلى ىذه العموم "(الغزالي ،د.ت ،ص  ،)37وذلك أنو يسيل الوصول
إلييا وقد أشار إلى ذلك أبو البركات الغزي رحمو اهلل وكأنو يحكي عن التصنيف الحديث
لممكتبات المعاصرة فيقول" ويراعي األدب في وضع الكتب باعتبار عموميا ،وشرفيا ،وشرف
مصنفيا فيضع األشرف عمى الكل ثم يراعي تدرجيا ،فإن كان فييا المصحف الكريم جعمو
أعمى الكل ،ثم كتب الدين ،ثم أصول الدين ،ثم أصول الفقو ،ثم الفقو ،ثم النحو والصرف
والتصريف ،ثم أشعار العرب ،ثم العروض ،وما في معناىا ونحو ذلك"(ص ) 214
كما راعى أبو البركات الغزي رحمو اهلل أدق التفاصيل في تنظيم الكتب وترتيبيا وذلك
عندما تتساوي معايير التصنيف ونبو طالب العمم إلى أىمية مراعاتيا عند الترتيب فيقول" فإذا
استوى كتابان في فن أعمى أكثرىما قران أو حديث ،فإن استويا أو لم يعمم أكثرىما ،ففي جاللة
المصنف فإن استويا فأقدميا كتابة أو تأليفا ،أو أكثرىما وقوعا في أيدي العمماء والصالحين ،فإن
استويا فأصحيما"(ص .)214
 ومن آداب الترتيب والتصنيف مراعاة حجم الكتاب فعمى طالب العمم أن يراعي حجم الكتاب "فال يضع ذوات القطع الكبير فوق ذوات الصغير كي ال يسقط لتساقطيا"(ص )214
 ومن اآلداب التي يجب عمى طالب العمم مراعاتيا احترام الكتب واجالليا وتقديرىا ،وعدمامتيانيا ،وقد يتساىل بعض طالب العمم في إنزال الكتب منزلتيا ويستخدمونيا لغير ما
وجدت من أجميا وذلك من حيث تدوين ما ليس لو عالقة بيا من معمومات أو أرقام ،أو
استخداميا ألغراض ال تميق بيا  ،أو وضعيا في أماكن غير مناسبة ،وكان السمف الصالح
رحميم اهلل يعدون ام تيان الكتب وعدم احتراميا عالمة عمى جيل الرجل ونقصو ،وكانوا
ينيون عن ذلك وقد أشار أبو البركات الغزي رحمو اهلل إليو بقولو" وال يجعل الكتاب
خزانة لمك ارريس أو غيرىا ،وال مخدة وال مروحة وال مكبس وال مسند وال متكأ ،وال مقتمة لمبق
وغيره"(ص  ،)215وليس ذلك إال لتعظيم ما تحممو من العموم النافعة وربما ما قد تحتويو من
آيات وأحاديث نبوية يجب احتراميا وتعظيميا.
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المبحث الرابع :آداب طالب العمم في تحقيق الكتاب وضبطو
يعد التأليف والتصنيف في مختمف العموم سمة من سمات طالب العمم عمى مر العصور
وكانوا يعدون ذلك عالمة عمى التمير في العموم واتقانيا ،كما يعدونو وسيمة من وسائل
تخميد الذكر وكسب األجر فقد قيل "ما يتمير بعمم الحديث ويقف عمى غوامضو
ويستثير الخفي من فوائده  ،إال من جمع متفرقة وألف متشتتو وضم بعضو إلى بعض،
واشتغل بتصنيف أبوابو وترتيب أصنافو فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس ويكسب أيضا جميل
الذكر وتخميده الى آخر الدىر" (الخطيب)213 ،1215،

ومع قمة وسائل الطباعة والنسخ والنشر المتوافرة في ذلك العصر فقد كان ليم طرائق في
توثيق عموميم والتأكد من صحتيا وضبطيا كما كان ليم آداب يمتزمون بيا ومن ذلك" أنو تسري
بين المؤلفين قواعد يمتزمون بيا في السماع والرواية والقراءة عمى الشيخ واإلجازة ...وكان ىذا
كمو مقرونا بالحرص عمى الضبط والتصحيح " ( .ىارون،1775 ،ص)12
ويحسن بطالب العمم في ىذا العصر االستفادة منيا واألخذ بما يناسبو عند التأليف أو

التصنيف ،وىي أقرب إلى ما يسمكو طالب العمم في تحقيق المخطوطات في العصر الحاضر،
 فمن اآلداب أن يراعي طالب العمم عند تحقيق كتابو ما يضمن دقة المعمومة وسالمتياويذكر بعض الميتمين بمناىج البحث المعاصرة إن أول ما يعتمد عميو طالب العمم في
المقابمة وضبطيا نسخة المؤلف التي كتبيا بخط يده ،ثم ما سمعو المؤلف وأجازه وىكذا.
(عبد اهلل وفوده  ،،1216ص )12
وقد أشار إلى ذلك أبو البركات الغزي رحمو اهلل فقال" :إن عمى طالب العمم مقابمة
الكتاب بأصل صحيح موثوق بو  ،وأواله ما كان مع مصنفو ،ثم ما كان مع غيره من أصل

بخط المصنف ،ثم بأصل قوبل معو السيما إذا كان عميو خطو ،ثم بما قوبل عمى نسختو مع
غيره ،ثم غير ذلك مما ىو صحيح"(ص)216
واليدف من ذلك تجويد العمم وتوثيقو ومطابقتو مع أصل المصنف يقول أبو البركات
الغزي رحمو اهلل" ألن الغرض المطموب أن يكون كتابة مطابقة لؤلصل المصنف "(ص،)217
ويحمميم عمى ذلك الرغبة في الدخول بقولو صمى اهلل عميو وسمم "نضر اهلل ام أر سمع منا
حديثا فبمغو كما سمعو فإنو رب مبمغ أوعى من سامع" (مسند أحمد )2135 ،السيما من اشتغل
بعموم الحديث والتأليف فييا والتي أشار إلييا ىذا النص النبوي.
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ومن أدبيم وشدة حرصيم عمى ضبط العموم أنيم كانوا يعرضون الكتاب ويقابمونو بعد
كتابتو يذكر أبو البركات الغزي رحمو اهلل "إن أحد السمف سأل ابنو كتبت ؟ قال :نعم قال:
عرضت كتابك ؟ قال :ال قال :لم تكتب "(ص )221
 ومن اآلداب التي يحسن األخذ بيا ،وكان يراعييا العمماء عند تأليف الكتاب ،أنيم كانوا عندانتيائيم من تأليف الكتاب يراجعون ضبطو وتشكيل المشكل منيا دون المبالغة في ذلك يقول
أبو البركات الغزي رحمو اهلل " وينبغي لو أن يعجم المعجم ،ويشكل المشكل ،ويضبط

الممتبس ،ويتفقد مواضع التصحيف ،أما ما يفيم بال نقاط وشكل فال ينبغي االعتناء بنقطو
وشكم و ألنو اشتغال بما غيره أولى منو وتعب بال فائدة وربما يحصل لمكتاب بو إظالم ...
وقيل ينبغي اإلعجام والشكل لممكتوب كمو المشكل وغيره ألجل المبتدئ في ذلك الفن"
(ص  )221وسموكو مسمك الوسط أمر مطموب في ذلك بأن يرعي الضبط عمى قدر الحاجة
السيما في ىذا ا لعصر الذي اتضحت فيو الكتابة وزالت أكثر أسباب اإلشكال التي كانت
واردت في العصور السابقة.
ورأى البعض أن يقتصر الضبط عمى الممتبس من األسماء قال أبو البركات الغزي رحمو
اهلل " فتأكد ضبط الممتبس من األسماء ،إذ ال يدخميا قياس وال قبميا وال بعدىا شيء يدل
عمييا"(ص.)222
 ومن اآلداب التي ينبغي عمى طالب العمم االلتزام بيا الدقة واألمانة فيما يكتبو فقد كان العمماءالمسممون في كل العموم حريصين عمى الدقة واألمانة فيما يؤلفونو من عموم أو ينقمونو عن
غيرىم من دون محاباة أو تردد "فميس أحد من أىل العمم يحابي في الحديث أباه ،وال أخاه،
وال ولده" (الخطيب(،د.ت)،ص ، )62وقد سئل عمي بن المديني رحمو اهلل عن أبيو فقال
اسألوا غيري فقالوا سألناك ،فاطرق  ،ثم رفع رأسو وقال :ىذا الدين ،أبي ضعيف" (ابن
حبان،1211 ،ص)21

وقد لفت أبو البركات الغزي رحمو اهلل إلى ىذا األدب من خالل تذكيره طالب العمم بما
يجب عميو بعد مقابمة كتابو وضبطو وأنو ال يخرج عن أربع حاالت وىي:
"أن يكتب عمى ما صححو وضبطو في الكتاب وىو محل شك عنده مطابقة أو تطرق
احتمال (صح )صغيرة ،ويكتب فوق ما وقع في المصنف أو في النسخ وىو خطأ (كذا )صغيرة،
ويكتب في الحاشية (صواب و كذا) إن كان يتحققو ،أو يكتب عمى ما أشكل عميو ولم يظير لو
وجو ( ص) وىي صورة رأس صاد ميممة مختصرة من (صح ) فإن تحقق ىو أو غيره بعد ذلك
وكان المنقول صوابا زاد تمك الصاد حاء فتصير ( صح)"(ص)227
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ومن اآلداب التي يحسن بطالب العمم األخذ بيا أن يضع عالمة دالة عمى وضع وقوفو فيالمقابمة أو القراءة أو الضبط عمى الشيخ حتى ال يمتبس عميو األمر ويضيع الجيد ،قال أبو
البركات الغزي رحمو اهلل "فإذا صحح الكتاب عمى الشيخ أو في المقابمة عمم عمى موضوع
وقوفو ب(بمغ) أو (بمغت) أو (بمغ العرض)...فإنو مفيد جدا" (ص )231

المبحث الخامس :آداب طالب العمم في تأليف الكتاب وطباعتو
لمتأليف ثالث ركائز :الموضوع ،والمنيج ،والجانب الفني وىو المتمثل في التزام
الطرق التنظيمية المحددة التي تواضع العرف العممي العام عمى حذوىا ،ابتداء بتنظيم
المعمومات ،وتدوين التعميقات ،وقائمة المصادر ،والدقة في استعمال العالمات اإلمالئية
وغير ذلك من المصطمحات والتنظيمات في ىذا المجال مما يجعل البحث مقبوال
شكال (أبو سميمان  ،1216ص)111
وقد أشار أبو البركات الغزي رحمو اهلل إلى شيء من ذلك التنظيم والعناية بالجانب الفني
ومن ذلك:
 -أن من أىم ،وأول اآلداب التي ينبغي عمى طالب العمم أن ينتبو ليا أن يكون عمى طيارةعند نسخ الكتاب كما يحسن بو أن يحرص عمى استقبال القبمة يقول أبو البركات الغزي
رحمو اهلل "واذا نسخ شيئا من كتب العموم الشرعية فينبغي أن يكون عمى طيارة ويستقبل
القبمة ،طاىر البدن والثياب والحبر والورق "(ص .)215
-كما يحسن بطالب العمم أن يبدأ الكتاب ويفتتحو باسم اهلل كما يحسن بو أن يختتمو بالحمد هللولعل في ذلك إشارة عمى طمب العون من اهلل فيما ىو مقدم عميو من عمل ثم الحمد هلل في

الختام عمى اتمامو يقول أبو البركات الغزي رحمو اهلل "ويبتدئ كل كتاب بكتابة بسم اهلل
الرحمن الرحيم  ...ويختم الكتابة أو الجزء بالحمد لو والصالة والسالم ويكتب إذا اكمل
الكتاب ،تم الكتاب الفالني أو الجزء الفالني وبتمامو تم الكتاب" ص 215

ومن اآلداب أن يعظم اسم اهلل تعالى عند كتابتو وكذا يصمي عمى رسولو صمى اهلل عميو وسممكتابة ولفظا في كل مرة يقول أبو البركات الغزي رحمو اهلل " وكل ما كتبت اسم اهلل تعالى
اتبعو بالتعظيم مثل (تعالى)أو (سبحانو)(عز وجل )(وتقدس وتبارك) ،ونحو ذلك وىو تمفظ
بذلك أيضا وكل ما كتب اسم النبي صمى اهلل عميو وسمم كتب بعده الصالة عميو والسالم،
ويصمي ويسمم عميو بمسانو أيضا" (ص ).216
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ومن اآلداب أثناء الكتابة أن ينزل طالب العمم الناس منازليم من أىل السبق في الدينكالصحابة والسمف الصالح رضي اهلل عنيم ،وأىل العمم والفضل ،وذلك أمر مطموب
ومندوب إليو قال أبو البركات الغزي رحمو اهلل "واذا مر بذكر أحد من أصحابو -السيما
األركان منيم -كتب رضي اهلل عنو ،أو رضي اهلل عميو ،أو بذكر أحد السمف -والسيما
األئمة األعالم ،-وىداة اإلسالم وكتب ذلك ،أو (رحمو اهلل) أو (رحمة اهلل عميو)
و ( تغمده اهلل برحمتو)" (ص )216
 ومن ذلك أيضا األدب الذي ينبغي عمى طالب العمم األخذ بو عند وقوع الخطأ في الكتاب،قال أبو البركات الغزي رحمو اهلل " إذا وقع في الكتاب زيادة أو كتب فييا شيئا عمى غير
وجيو تخير فيو بين ثالثة أمور الكشط ،وىو سمخ الورق بالسكين ونحوه ،أو المحو وىو
اإلزالة بغير سمخ إن أمكن ،أو الضرب عميو وىو أجود من الكشط والمحو "(ص)231
ثم ذكر كيف يكون الضرب وأنو عمى خمسة أوجو وىي:
أن يصل بالحروف المضروبة عمييا ويخمط بيا خطا ممتدة وأجوده ما كان دقيقا وال يسودالورق وال يطمس الحروف وال يمنع قرأتيا تحتو.

أن يجعل الخط فوق الحروف منفصال عنيا منعطفا حرفاه عمى أول المبطل وآخرة.أن يكتب لفظ (ال) أو لفظ (من) فوق أولو ،ولفض(إلى) فوق آخره ،ومعناه من ىنا ال يصحإلى ىنا.
أن يكتب نصف دائرة في أول الكالم المقطع وفي آخره نصف دائرة  -بين قوسين-أن يكتب في أول المقطع وفي آخره صفر وىي دائرة صغيرة -o-سمية بذلك لخمو ما أشيرإليو بينيا من الصحة"(ص )231

ومع مرور الزمن وتقدم آلة الطباعة والنسخ والنشر فقد قمت الحاجة إلى بعض الجوانب
ذات العالقة بطباعة الكتب ومن ذلك ما يتعمق بكيفية إزالة الخطأ عند وقوعيا في أثناء الكتابة
إال أنو قد يحتاج إلييا طالب العمم في بعض المواقف فيحسن األخذ بيا ومراعاتيا.
 ومن آداب طالب العمم أنو إذا أراد إضافة شيء من السقط فإنو يضيفو إما في الحاشية أوبين السطور ويشير أبو البركات الغزي رحمو اهلل إلى ذلك بقولو" إذا أراد تخريج شيء سقط
فميخرجو في الحاشية أو بين السطور ولكن األول أولى لسالمتو من تضيق السطور"
(ص .)233
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ومن المستحسن أن يرتب طالب العمم كتابو عمى أقسام وموضوعات ويفصل بينيا في عالمةتدل عمى االنتياء منيا واالبتداء بما يمييا حتى يفيم الكالم ويعرف مبتدآه ومنتياه ،كما أن
"تقسيم األفكار في الفصل الواحد أو الموضوع الواحد إلى وحدات مستقمة يساعد عمى وضوح
األفكار وتنظيميا ،كما يريح القارئ ويساعده عمى المتابعة" (أبو سميمان ،)111 ،1216
ويشير أبو البركات الغزي رحمو اهلل إلى ذلك فيقول "وينبغي أن يفصل بين كل كالمين أو
حديثين بدارة-دائرة -أو ترجمة أو قمم غميظ وال يوصل الكتابة كميا عمى طريقة واحدة لما فيو
من عسر استخراج المقصد وتضييع الزمان فيو"237
ومن اآلداب لطالب العمم أنو عندما يرد بعض األسماء والكممات والمصطمحات أكثر من مرةفي البحث ويتكرر ذكرىا في أكثر من موضع ،ويحتاج طالب العمم إلى وضع اختصار
يغني عن ذكرىا في كل مرة عند ورودىا فإن عميو مراعاة ذلك وفق ما ذكر بعض
المختصين من أنو يجب تخصيص صفحة أو صفحات لتدوين المصطمحات والرموز مع
بيان المقصود منيا؟ وأن يكون من السيل إدراك وفيم مدلوليا من القارئ ،وأن يتم وضعيا
سابقة في مقدمة البحث وقبل البداية( أبو سميمان،1216،ص)117
وقد أشار أبو البركات الغزي رحمو اهلل إلى ذلك فقال" ومن فعل شيئا من ذلك-يقصد
االختصار -بين اصطالحو فيو في فاتحة الكتاب ونحوىا ليفيم الخائض بيا معانيو"(ص)242
 وعمى طالب العمم أال يتحرج من استعمال االختصارات في الكتابة ،فيو ليس أم ار محدث بلىو موجود مع ظيور التدوين كما أنو عادة عند كبار العمماء وقد جرت عادة المحدثين
باختصار ألفاظ في كتبيم وذلك ينقسم إلى أقسام ذكرىا أبو البركات الغزي رحمو اهلل وىي:
ما يختصر بعضو مع النطق بو كامل مثل "حدثنا "اختصرىا بعضيم" ثنا "بعضيم" نا"وبعضيم" دثنا" وما شابييا
ما اختصروا جميعو مع النطق بو ومنو لفظ "يحدث" تكتب سمعت فالن عن فالن أي يحدثعن فالن وغيرىا
 ومنيا ما يختصر بعضو وينطق بالبعض الباقي عمى صفاتو المشيورة ومنو" حاء التحويل"عند االنتقال من سند آلخر فإننا نكتب "ح" ومثميا كثير
ومنيا ما يختصر بعضو وال يتعين فييا قراءة ذلك البعض وال أصمو وىو الرموز إلى إصالحلمسمم  ،و(ي) لمترمذي
خاص بذلك الكتاب ،كما يرسم(خ) لمبخاري  ،و(م)
وىكذا(ص)243
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واذا رغب طالب العمم في إيضاح تمك الرموز واالختصارات وتمييزييا عن سائر النص فالبأس قال أبو البركات الغزي رحمو اهلل "وكذلك ال بأس في الحمرة في الرموز وقد رمز
باألحمر جماعة من المحدثين والفقياء واألصوليين وغيرىم بقصد اإليضاح مع االختصار
"(ص.)244
ويستثنى من تمك االختصارات اختصار الصالة عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم ،فمن آدابطالب العمم أال يختصر الصالة عمى النبي صمى اهلل عميو وسمم أثناء كتابتو وال يدفعو كثرة

تك ارره إلى التضجر من الصالة والسالم عميو في كل مرة ،ألنو في اختصاره حرمان من خير
كثير يقول أبو البركات الغزي رحمو اهلل " وال يسأل من تكرارىا ،ولو وقعت في الصدر
م اررا ،كما يفعل بعض المحرومين المتخمفين من كتابة صمعم ،صمع ،صمم ،أو صم
وغيرىا"(ص)216
 ومن آداب طالب العمم إذا أراد أن يستدرك بعض المسائل واألقوال والشروح عمى بعض كتبورغبة في حفظيا والرجوع إلييا عند الحاجة أو لتوضيح خطأ وقع في ذلك الكتاب أو لبيان

إشكال وقع فيو أنو يجب عميو مراعاة إذن صاحب الكتاب إذا كان ليس ممكا لو
يقول أبو البركات الغزي رحمو اهلل " وال بأس بكتابة الحواش والفوائد والتنبييات عمى غمط
أو اختالف رواية أو نسخو ونحو ذلك عمى حواشي كتاب يممكو أو ال يممكو اال بإذن"
( ص ،)244وعند حدوث ذلك وحاجة طالب العمم إليو فال يكثر إال بقدر الحاجة وأن يكون
ذا فائدة وأن يكتفي بما يحقق الغرض وال ينبغي أن يكتب إال الفوائد الميمة المتعمقة بذلك
الكتاب والمحل مثل التنبيو عمى إشكال واحتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك وال يسوده بنقل
المسائل والفروع الغريبة وال يكثر الحواشي كثرة تظمم الكتاب أو تضيع مواضيعيا عمى

طالبيا ( .الغزالي ،د.ت)243 ،

ومن آداب طالب العمم عند االنتياء من الكتابة أو التأليف أن يقسم ما يكتب إلى أبوابوفصول وعناوين فرعية تسيل عمى القارئ مواضيع البدء واالنتياء من الموضوعات
وال بد أن تكون كتابة العنوان واضحة بارزة بحيث ينتبو ليا من أول وىمة ويدون
العنوان الرئيس وكذلك الباب أو الفصل في صفحة جديدة ليبدو بار از ممفتا لنظر القارئ
(ابو سميمان)1216،117،
يقول أبو البركات الغزي رحمو اهلل "ال بأس بكتابة األبواب والتراجم والفصول ونحو ذلك

بالحمرة فإنو أظير في البيان وفي فواصل الكالم ،ولو في كتابة شرح ممزوج بالمثل أن يمزج
المتن بكتابتو بالحمرة أو يخط عميو خطا منفصال عنو ممتد عميو"(ص)244
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 ومن آداب طالب العمم أن ال ينكر عمى غيره ما اختار من عالمات التوضيح والبيان مادامفي حدود األعراف واآلداب العممية المعتبرة ،والناس في توضيح ذلك وابرازىا عمى ضروب،
فمنيم من ال يرى األلوان في الكتاب فمو أن يكتب بخط عريض يبرزه كما ىو معمول بو في
أنظمة الطباعة المعاصرة يقول أبو البركات الغزي رحمو اهلل "فإن لم يكن ما ذكرناه من
األبواب والفصول والتراجم ونحوىا بالحمرة أتى بما يميزه عن غيره من تغميظ القمم ونحو ذلك
ليسيل الوقوف عميو عند قصده"(ص )244

ومما يحسن التنبيو عميو ىنا أن عمى طالب العمم أال يكثر التفريعات والفصول" ويراعي
في تخطيطيا التناسب وعدم اإلكثار لغير ضرورة فالعناوين الجانبية الكثيرة ليست فقط
مما يؤثر عمى مظير الكتاب بل أنيا مدعاة أحيانا إلى تشتت فكري لمقارئ واضطرابو
"ابو سميمان ،1216،ص.)117
ومن آداب طالب العمم أن يحرص عمى حسن الخط ووضوحو ،وذلك أن تحسين الخطوتجويده أمر مطموب عند الكتابة ،وىو مدعاة لقراءة الكتاب وقد قيل" من فضل حسن الخط
أنو يدعو الناظر إليو إلى أن يقرأىا وأن يستمع لو حتى وان اشتمل لفظا مرذوال
مجيوال" (الصولي ،)21 ،1211 ،وروي عن ابن عباس رضي اهلل عنو في قولو تعالى
(أو أثرةۢ من عمم) األحقاف (اآلية  .)2أنو الخط( ،ابن كثير ،د.ت  )153 /5وفي رواية
عن ابن عباس "جودة الخط "(الخطيب  ،1215،ص)116

إال أن أبا البركات الغزي رحمو اهلل نبو طالب العمم إلى أدب ميم في ذلك وىو عدم
المبالغة فيو وأن اليشغمو عن العناية بصحة ما يكتب ،وأن األمر في ذلك وسط يقول " وال ييتم
المشتغل بالمبالغة بحسن الخط ،وانما ييتم بصحتو وتصحيحو ،ويتجنب التعميق جدا ،وىو خمط
الحروف التي ينبغي تفرقتيا ،والمشق وىو سرعة الكتابة مع بعثرت الحروف"ص211

ومن آداب طالب العمم في الكتابة  ،أن يجتنب الكتابة الدقيقة وذلك ألنو ربما شق عمىضعيف البصر أو الكبير االستفادة منيا وقد نبو أبو البركات الغزي رحمو اهلل لذلك ونقل
كراىية ىذا األمر عن بعض السمف فقال "وينبغي أن يعتني بالكتابة الدقيقة ألنو ال ينتفع بو
أو ال يكمل بو االنتفاع لمن ضعف بصره ...وقال بعضيم اكتب ما ينفعك وقت حاجتك
إليو ،وال تكتب ما ال تنتفع بو وقت الحاجة أي وقت الكبر وضعف البصر ،وصرح بعضيم
بكراىية ذلك " (ص  ،)211ورخص في ذلك لمن عجز عنو لضيق الورق أو عن ثمنو ،أو
من كان رحاال في طمب العمم ،ويريد حمل كتبو معو فتكون خفيفة المحمل
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ومن آداب طالب العمم التي ينبغي مراعاتيا عند الكتابة أن يعطي كل حرف وكممة حظيا مناإلشباع دون أن ينقصيا أو يقصر عن إكماليا قال أبو البركات الغزي رحمو اهلل "ينبغي
أال يقرطم الحروف -أي يقطعيا -ويأتي بيا مشبية لغيرىا ،بل يعطي كل حرف حقو ،وكل
كممة حقيا ،ويراعي من اآلداب الواردة في ذلك"(ص. )213
ومن الدقة في تنبيو ابي البركات الغزي رحمو اهلل عمى آداب الكتابة ذكر كراىية فصل مضافاسم اهلل تعالى منو فقال" وكرىوا في الكتابة فصل مضاف اسم اهلل تعالى منو كعبد اهلل ،أو

عبد الرحمن بن فالن ،أو رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،فال تكتب عبد أو رسول في آخر
السطر ،واهلل أو الرحمن ،مع ما بعده في أول سطر آخر ،القبح الصورة ،وىذه الكراىية
لمتنزيو" ( ص )215
ومن خالل ما سبق طرحو من آداب طالب العمم مع كتابة من حيث اقتنائو و تحصيمو،
و من حيث ترتيبو والعناية بو ،أو من حيث التعامل معو في أثناء القراءة ،وفي كيفية تأكيد ما
كتبو فيو ،وضبطو إلى اآلداب الخاصة بتأليفو وطباعتو ،كل ذلك يبين مدى حرص السمف

رحميم اهلل عمى الكتب وعنايتيم بيا بل أن األمر لم يتوقف عند ذلك وامتد إلى ما بعد وفاتيم
ووصيتيم بيا ومن ذلك ما ورد أن أحد السمف أوصى فقال ادفعوا كتبي إلى أيوب -وىو من
أصحابو -إن كان حيا واال فأحرقوىا (الراميرمزي  )113 ،1212،مخافة أن ال تمقي العناية
الكاممة الكافية فيي ذات مكانة في الحياة ،وأمانة يوصي بيا بعد الممات.
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النتائج والتوصيات والمقترحات
النتائج
توصل البحث من خالل استنباطو لآلداب التربوية لطالب العمم مع كتبو عند أبي
البركات الغزي رحمو اهلل إلى نتائج كان من أبرزىا:
 -1أن التراث التربوي اإلسالمي قد استوعب جميع اآلداب التربوية المتعمقة بعممية التعميم
والتعمم.
 -1أن أبا البركات الغزي رحمو اهلل تعرض ألدق التفاصيل في آداب طالب العمم مع كتبو .
 -1أن آداب طالب العمم مع كتابو عند أبي البركات الغزي رحمو اهلل يمكن إبرازىا من خالل
خمسة محاور:
 آداب طالب العمم في تحصيمو لمكتاب.آداب طالب العمم في إعارة الكتاب.آداب طالب العمم في مطالعة الكتب وترتيبيا.آداب طالب العمم في تحقيق كتابو وضبطو.-آداب طالب العمم في تأليف الكتاب وطباعتو
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التوصيات :
بعد أن استعرض الباحث آداب طالب العمم مع كتبو عند أبي البركات الغزي رحمو اهلل فإنو
يوصي :
-1العناية باآلداب الواردة في ىذا البحث والمستنبطة من كتاب الدر النضيد ألبي البركات الغزي
رحمو اهلل.
 -1مالحظة الجوانب الشرعية الواردة من خالل اآلداب وعدم التفريط بيا.
-1الحرص عمى العناية بإخراج الكتاب وتنظيمو فيو مدعاة لقبولو وقراءتو من اآلخرين .
 -2العمل عمى نشر ىذه اآلداب في أوساط المتعممين ،وطالب العمم ،لتعم الفائدة.
 -3حث طالب العمم والباحثين في المجال التربوي بالرجوع إلى التراث التربوي اإلسالمي،
واظيار ما يحتويو من عموم تربوية يحتاج إلييا ىذا الجيل.

المقترحات:
يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:
 -1آداب العالم والمتعمم عند أبي البركات الغزي رحمو اهلل.
 -1آداب طالب العمم مع كتبو عند عمماء الحديث.
 -1الرحمة في طمب العمم وآدابيا عند عمماء السمف.
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قائمة المصادر والمراجع :
أوال :القران الكريم
البخاري ،محمد بن إسماعيل ،الصحيح الجامع ،كتاب األدب ،باب كل معروف صدقة . الترمذي ،محمد بن عيسى (،)1215الجامع المختصر من السنن عن رسول اهلل صمى اهللعميو وسمم ومعرفة الصحيح والمعمول وما عميو العمل ،دار التأصيل.
الحازمي ،خالد حامد ( )1211أصول التربية اإلسالمية ،دار عالم الكتب.ابن حبان ،محمد ( ،)1211المجروحين ،تحقيق حمدي السمفي ،دار الصميعي ،الرياض .حجازي ،اعتدال عبد الرحمن (  )1117آداب العالم المتعمم عند برىان الدين الزرنوجي –منخالل كتابو تعميم المتعمم طريق التعمم مجمة كمية التربية ،الزقازيق ع،4
ص - . 46 – 1ابن حنبل ،أحمد(د.ت)،مسند االمام أحمد ،تحقيق
أحمد محمد شاكر دار المعارف ،القاىرة.
الخطيب،أحمدبن عمي(،)1172تقييدالعمم،تحقيق يوسف العش،ط،1داراحياء السنة النبوية.الخطيب ،أحمد ابن عمي ()1215الجامع ألخالق الراوي والسامع ،تعميق صالح محمدعويضة ،دار الكتب العممية ،بيروت .
الخطيب أحمد بن عمي (د.ت) ،شرف أصحاب الحديث ،تحقيق محمد سعيد أوغمى.الدويش أيمن خالد ( ) 1111آداب المتعمم عند الخطيب البغدادي من خالل كتابو الجامعألخالقو الراوي وآداب السامع وتطبيقاتيا التربوية في المدرسة ،رسالة
ماجستير غير منشوره -قسم التربية-الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
الراميرمزي ،الحسن بن عبدالرحمن(،)1212المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ،تحقيقمحمد الخطيب،دار الفكر ،ط.1
الزر كمي ،خير الدين ،اإلعالم ،دار القمم الماليين. أبو زيد بكر ،حمية طالب العمم ،مؤسسة الرسالة،د.ت.السعدي ،عبدالرحمن بن ناصر( ) 1211تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،دارابن الجوزي ،تحقيق سعد الصميل .
 أبو سميمان عبد الوىاب ( ،)1216كتابة البحث العممي ،دار الشروق ،جدة.الصولي ،محمد بن يحيى( )1211آداب الكتاب ،المطبعة السمفية،القاىرة -العثيمين ،محمد بن صالح ،كتاب العمم ،تحقيق صالح الدين محمود ،مكتبة نور اليدى.
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العصيمي،معيوض عوض(،)1211اداب المعمم والمتعمم عند االمام العمموي  ،رسالة ماجستيرغير منشوره ،كمية التربية ،جامعة أم القرى.
 عبد الرحمن ،عبد الرؤوف يوسف(  ) 1766أخالق المعمم والمتعمم عند أبي بكر اآلجري ،رسالة ماجستير غير منشوره ،كمية التربية ،جامعة أم القرى.
عبد اهلل،عبد الرحمن ،وفودة ،حممي  )1216(،المرشد في كتابة البحوث التربوية ،ط،3مكتبةالمنار ،مكة المكرمة.
العكري ،شياب الدين عبد الحي (، ) 1212شذرات الذىب في أخبار من ذىب ،تحقيقمحمود االرناؤط،دار بن كثير .
 الغزالي /محمد (د.ت)،فاتحة العموم ،د.ن. الغزي ،بدر الدين ()1211الدر النضيد في ادب المفيد والمستفيد ،مكتبة التوعية اإلسالميةلمتحقيق والنشر والبحث العممي،مصر،
الغزي ،نجم الدين محمد بن محمد ( ،)1216الكواكب السائرة باعيان المائة العاشرة ،تعميقخميل المنصوري،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط. 2
 غفوري ،امال (،)1215العالقات االجتماعية والمينية بين المعمم والمتعمم في ضوء الحديثالشريف ،رسالة ماجستير غير منشوره ،كمية التربية ،جامعة أم القرى .
كحالة ،عمر رضا(،)1154معجم المؤلفين ،دار التراث ،بيروت. مكي ،رحاب بنت عبد السالم ( )1112آداب المعمم والمتعمم عند االئمة األربعة وتطبيقاتياالتربوية ،رسالة ماجستير غير منشوره ،كمية التربية ،جامعة أم القرى.
 النفيعي ،مطمق ىالل ( ) 1733آداب المعمم والمتعمم عند بعض المفكرين المسممين  ،رسالةماجستير غير منشوره ،كمية التربية ،جامعة أم القرى.
 النماصي ،بدر جزاع (  ) 1111آداب المعممين و المتعممين عند ابن مفمح الحنبمي منخالل كتابو اآلداب الشرعية والمنح المرعية وتطبيقاتيا التربوية ،رسالة
ماجستير غير منشوره  ،قسم التربية ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
-ىارون ،عبد السالم(  ،)1775تحقيق النصوص ونشرىا ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط.5
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