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 :الممخص
ا مف خالؿ مصدر مف أىـ ىمية البحث عمي كيفية رعاية العمماء لطالبيـ عممين أتركز 

أشير  الذم يعد مف، لمسخاكم  عالقرف التاس ألىؿكىك كتاب الضكء الالمع ، مصاد العصر المممككي
العمماء لطالبيـ عمميا أسكة برسكؿ اهلل صمي رعاية كتناكؿ البحث ، مؤرخي عصر سالطيف المماليؾ

مماء لطالبيـ مف أىـ ىذه كالحث عمييا مف قبؿ الع، ككانت الرحمة في طمب العمـ، سمـآلو ك اهلل عميو ك 
 آدابكتعممييـ ، كتب تدليـ عمي الطريؽ الصحيح في طمب العمـ عنايتيـ بيـ تأليفيـكمف ، الرعاية

 كتيذيب أػخالقيـ، تخدمكه في كتاباتيـسيعمـ الشعر لكحثيـ عمي ت، تكمنحيـ اإلجازا تمقي العمـ
 كحضكر حفالت تخرجيـ .

 .(السخاكم، كتاب الضكء الالمع، الرعاية العممية) الكممات المفتاحية:
Scholars caring for their students scientifically in the book “The Bright Light” 

for the People of the Ninth Century, Muhammad bin Abd al-Rahman al-
Sakhawi  (T.: 902 AH / 1496 AD) 
Dr. Fadel Kazem Sadiq Al-Abadi 

researcher. Saad Habib Amin Al-Moussawi 
College of Arts/ University of Dhi Qar 

Abstract: 

The importance of the research focuses on how scientists care for 

their students scientifically through one of the most important sources of the 

Mamluk era, which is the book “The Brilliant Light” for the people of the 

ninth century by Sakhawi, which is one of the most famous historians of the 
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era of the Mamluk sultans. And the journey in seeking knowledge, and 

urging it by scholars for their students, was one of the most important of this 

care, and from their care of them, they wrote books for them that guide them 

on the right path in seeking knowledge, teach them the manners of receiving 

knowledge, grant them licenses, and urge them to learn poetry so that they 

will use it in their writings, and refine their morals. and attending their 

graduation ceremonies. 

Keywords: )scientific care, bright light book, generosity(. 

 المقدمة:
، القراءة كالتعمـ ىلإدعك الكريـ نزكال ت القرآفيات آفكانت أكؿ ، اإلسالـ عمي العمـ حث

العمماء  لكلقد أقتد، العمـ كالتعمـ ىلإ كاألحاديث الشريفة مميئة بالدعكة، الكريـ القرآفك 
، سمـآلو ك د صمي اهلل عميو ك سالمي بالرسكؿ األعظـ سيدنا محمفي كؿ أنحاء العالـ اإل
سمـ )العمـ فريضة عمي كؿ آلو ك اهلل عميو ك  ىفيك القائؿ صم، كالذم كاف خير معمـ

)مف سمؾ طريقا يمتمس فيو عمما سيؿ اهلل لو بو طريقا إلي  :كقاؿ، مسمـ كمسممة (
كلقد تعمـ منو صحابتو الكراـ رضي اهلل عنيـ العمـ ، كالعمماء كرثة االنبياء()الجنة (
فسعكا بيـ الي العمماء كالفقياء ، عمي تعميـ أبناؤىـ العمـ اآلباءكحرص ، كعممكه

كة حسنة لطالبيـ يرشدكنيـ كيرعكنيـ أثناء ككاف ىؤالء العمماء قد، ليعممكىـ العمـ النافع
 دراستيـ .

كالمؤرخ السخاكم صاحب كتاب الضكء الالمع يعدمف أشير المؤرخيف الذيف برزكا في 
كالكتاب كتاب تراجـ ، ثيركلو مف المؤلفات التاريخية الك، عصر سالطيف المماليؾ

حثيـ عمي الرحمة في طمب  كمنيا، ككيفية رعايتيـ لطالبيـ، كاحكاليـ، يترجـ لمعمماء
كىـ مف أىـ مميزات ، فالرحمة في طمب العمـ مف الفرائض كالسنة الشريفة، العمـ

فقد ترجـ السخاكم في الضكء الالمع لمئات العمماء ، المسمميف كخاصة في عمـ الحديث
 .، كالذيف رحمكا مف بمدانيـ الي بالد أخرم مف اجؿ تحصيؿ  العمـ

جمة منيا أتصاؿ الطالب بعممائيـ كالعمماء  كائدككاف لمرحالت العممية ف
ككانكا يحرضكف ، كتبادؿ المعرفة بينيـ، بعضيـ بعض عف طريؽ تبادؿ طالبيـ
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طالبيـ عمي حضكر مجالس المناظرات التي تعقد في المساجد كبيكت كمنازؿ العمماء 
. 

، لعمـكمف عنايتيـ بيـ تأليفيـ الكتب التي تدليـ عمي الطريؽ الصحيح في طمب ا
 دابكما بينكا ليـ اآل، كتطمعيـ عمي تجارب السابقيف مف األمـ، كتكضح ليـ المعالـ

كما حرص ، حتراموا,إجالؿ العالـ ك ، أخذ العمـ آدابك ، الالزمة ليـ في حياتيـ العممية
كما حرصكا عمي ، العمماء عمي منح طالبيـ اإلجازات العممية لمف تحذؽ في عمـ معيف

 كزيارة المريض منيـ .، كتينئتيـ حضكر حفالت تخرجيـ
مما جعؿ لمعمـ ، كالسؤاؿ عنيـكأكصكىـ بعدـ التعاظـ عمي العمماء كتفقد ىـ إذا غابكا 

جاللو مف خالؿ ما تركو أمثاؿ السخاكم مف مؤلفات ترشد الطالب لذلؾ.حتراا  مو كا 
عمميا كمف قبمو مف العصكر اإلسالمية بطالبيـ ، أعتني العمماء في العصر المممككي

كىي عناية ال ، كذلؾ نابع مف  يقينيـ بعناية اهلل تعالي  بطالب العمـ، كنفسيا كماديا
لدييـ مف عمـ  حيث أف اهلل تعالي أخذ الميثاؽ عمي العمماء أف يبينكا ما ، تكصؼ

ذ أخذ اهلل ميثاؽ ، لطالبيـ ليصؿ ىذا العمـ إلي طالبو كأىمو كمحتاجيو قاؿ تعالي " كا 
شتركا بو ثمنا قميال ابذكه كراء ظيكرىـ ك كال تكتمكنو فن، كتاب لتبيينو لمناسالذيف أكتكا ال

فكؿ مف أكتي ، لمييكد كلغيرىـأنيا خبر عاـ قاؿ المفسركف ،، (1ئس ما يشتركف")فب
كقيؿ ال يحؽ لعالـ ، كأياكـ ككتماف العمـ فإنو ىمكة، فميعممو، مف الكتاب يءـ شعم

 (.2لكا أىؿ الذكر إف كنتـ ال تعممكف")أسافقاؿ تعالي "     السككت عمي عممو
عتناء بطالب العمـ مف الصحابة رضي اهلل رسكؿ صمي اهلل عميو كسمـ شديد االككاف ال

ركم البخارم في صحيحو عف أبف مسعكد قاؿ "كاف ، عنيـ فقد كاف يتفقد أحكاليـ
قاؿ ابف ، عمينا نا بالمكعظة في األياـ كراىة األمةرسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ يتخكل

، كؿ يكـ لئال نمؿ " كال يفعؿ ذلؾ، ("كالمعني كاف يراعي األكقات في تذكيرنا3حجر )
ركم البخارم عف أبف عمر رضي اهلل عنيما ، كمنيا تنشيط أذىانيـ مف خالؿ السؤاؿ

نيا ، قط كرقياقاؿ :"إف مف الشجر شجرة ال يس، ـقاؿ عف النبي صمي اهلل عميو كسم كا 
قاؿ عبداهلل :فكقع في نفسي ، ماىي ؟ قاؿ :فكقع الناس في شجر البكادممثؿ المسمـ 

 (.4رسكؿ اهلل ؟قاؿ :ىي النخمة ) أنيا النخمة :ثـ قاؿ : حدثنا ماىي يا
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ركم البخارم عف أبي مكسي األشعرم عف النبي صمي اهلل ، كمنيا الثناء عمي المتعمـ 
فكاف ، كالعمـ كثؿ الغيث أصاب أرضاعميو كسمـ " قاؿ مثؿ ما بعثني اهلل بو مف اليدم 

، الماء فأنبتت الكأل كالعشب الكثير ككانت منيا أجادب أمسكت الماء قبمت، منيا نقية
ال  قيعاف إنما ىي، ا طائفة أخرممنيكأصابت ، فشربكا كزرعكا، فنفع اهلل بيا الناس

هلل بو فعمـ ف اهلل كنفعو ما بعثني افذلؾ مثؿ مف فقو في دي، تنبت كأل تمسؾ ماء كال
 (.5كلـ يقبؿ ىدم اهلل الذم أرسمت بو ") كمثؿ مف لـ يرفع بذلؾ رأسا، كتعمـ

كما أعتني الصحابة الكراـ رضي اهلل عنيـ فيـ أكؿ ، كمنيا الدعاء ليـ كالكصية بيـ 
كسار العمماء في كؿ ، (6مف طبؽ تعاليـ اهلل كرسكلو بالعناية بطالب العمـ عمميا)

 ، ىتماـ بالعمـ كطالبو عممياكالسنة كفعؿ الصحابة في اال القرآفعصر عمي منكاؿ 
يـ  عمي طمب العمـ كالسفر كمف تمؾ الصكر  في العناية بطالب العمـ حضيـ كتحريض

، ("رحؿ  بف خميؿ إلي أصفياف7قاؿ الحافظ الذىبي ) في طمبو كتحبيبو إلييـ ةكالرحم
ابف أختو  كسافر، اهلل صغيرادككاف عب، أصفياف محمدا كعبداهلل إلي بنيو  العزكرحؿ أ

كقد حث العمماء طالبيـ ، كأبف عمو عمي بف أبي بكر "، محمد بف عمر عف أبي بكر
 عمي الرحمة في طمب العمـ .

لما فييا  مف لقاء العمماء ، فالرحمة في طمب العمـ أساسية في حياة طالب العمـ.
كتكسيع ، لمقراءة كالسماع كالطمب كالحفظكالتفرغ ، كالسماع منيـ كاألخذ عنيـ، كالشيكخ
 عميو كسمـ "تعممو"كقاؿ صمي اهلل  (8كتمقيح العقؿ برؤية العمماء كالصمحاء)، المدارؾ

كأخذ العبرة مف أحكاؿ األمـ قاؿ تعالي " ، فقد دعا اإلسالـ إلي الرحمة في طمب العمـ
لعميـ  ـ إذا رجعكا إلييـفمكال نفر مف كؿ فرقة طائفة ليتفقيكا في الديف كلينذركا قكمي

فإف تعممو حسنة كدراستو تسبيح  كقاؿ صمي اهلل عميو كسمـ "تعممكا العمـ، (9يحذركف ")
إذا مات ابف ، كىك عند اهلل ألىمو قربة، ال يعممو صدقة كتعميمو مف، كالبحث عنو جياد

كأعطاه اهلل بكؿ ، أدـ كرقة كاحدة عمييا عمـ تككف الكرقة يكـ القيامة ستربينو كبيف النار
(كقاؿ صمي اهلل عميو كسمـ 11أكسع مف الدنيا سبع مرات ) حرؼ مكتكب عمييا مدينة

 (.11"مف خرج في سبيؿ العمـ فيك في سبيؿ اهلل حتي يرجع )
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ر الرحمة في طمب العمـ مف الفرائض كالسنة الشريفة يقكؿ صمي اهلل عميو كسمؾ بكتعت
(كعف صفكاف بف 12ا إلي الجنة ")طريف  لو"مف سمؾ طريقا يمتمس فيو عمما سيؿ اهلل

قاؿ سمعت رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ يقكؿ " ما مف خارج يخرج ، عساؿ المرادم
 (.13كضعت لو المالئكة أجنحتيا رضا بما يصنع ") إال  مف بيتو في طمب العمـ

أراد كقاؿ مف ، طمب العمـ أفضؿ مف صالة النافمة، قاؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل
أفضؿ  بعد الفرائض يءإلي اهلل تعالي بش كقاؿ ما  تقرب  العبد، فعميو بالعمـ، الدنيا

 (.14منطمب العمـ )
ىذا ما يمكف مالحظتو ، كتعتبر الرحمة في طمب العمـ مف أىـ مميزات جيكد المسمميف

فقد رحؿ العمماء  إلي مصر ، مف خالؿ تراجـ المئات مف العمماء في الضكء الالمع
لي مناطؽ نائيةشاـ ك كال بما  كالمعرفة غير مباؿ   سعيا كراء العمـ الحجاز كخراساف كا 

ي ف ةكمخاطر  بجانب متاعب السفر كصعكبتو، كجيد كنفقة، يعترضيـ مف مشقة كعناء
كيبدك أف الطمبة كانكا يعتمدكف ، ستعدادات كتجييز القكتايتطمبو مف  كما، ذلؾ الكقت

كعبر قكافؿ الحج ، العممية إلي األقطار البعيدةأثناء رحالتيـ  عمي أنفسيـ في
 (.15كالتجارة)

المقدسي  أحمد برىاف الديف العجمكني ثـ ( في ترجمة إبراىيـ بف16ذكر السخاكم )
ـ " أنو كاف بكاسطة أخ لو "يجتمع بالزيف ماىر 1451ق885الشافعي نزيؿ القاىرة "ت 

، شتغاؿ كرغبو فيولالفخاطبو  ، كذكاء فرأم منو فطنة، صمحائوك ، أحد عمماء القدس
بعد يسير في التدريس بحيث عرؼ بو  كأذف لو، كقرأ عميو الحاكم الصغير في التقسيـ

." 
( أيضا  في ترجمة شيخ الشاـ كرئيس عممائيا الشيخ سميـ العطار 17كم )اكذكر السخ

كقبؿ ذلؾ ، ـ " أنو "طمب العمـ بعد أف جاكز الخامسة عشر مف عمره1232ق/631"ت
بؿ كاف يمعب مع الصبياف حتي مر بو يكما الشيخ رضي الغزم ، يشتغؿ بالطمب لـ

لشاـ فقاؿ لو " إليس مف العار  أف تككف حفيد الشيخ حامد شيخ عمماء ا، كىك يمعب
كالـز ، جتيادكاال فأنتبو مف غفمتو كشمر عف ساعد الجد، كأنت بيذه الحالة، كفي حجره
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 كثابر عمي الحفظ، إلي دكر العمماء كخالطيـ كأرتحؿ، كرحؿ في طمب العمـ، الدركس
 .حتي تضمع في مختمؼ العمكـ كسبؽ أقرانو "، ك القراءة

نت لو أثار ضخمة في رتحاؿ في سبيمو كاالعمـ كطمب االكالكاقع أف كجكد الحاثيف عمي 
كجكد مف  ـكقد يتأخر نبغاء عف الطمب لعد، كتكجو بو إلي العمـ ناس كثر، تاريخ العمـ

( يقكؿ في ترجمتو لشيخو ابف حجر العسقالني "كفتر عزمو 18فيذا السخاكم ) ،يحثيـ
ستكماؿ افمـ يشتغؿ إال بعد ، شتغاؿ مف أجؿ أنو لـ يكف مف يحثو عمي ذلؾعف اال

 .سبع عشرة سنة "
كحثيـ ، أف الطالب  بفضؿ تشجيع عممائيـ ليـ كقد أثبت السخاكم في الضكء الالمع

سعيا إلي  كاف الطالب يجكبكف البالد، سبيؿ تحصيمو يعمي طمب العمـ كالرحمة ف
 مما، بحظ كافر مف العمكـ المختمفة مما يسر لمدارسيف األخذ ، كالمعرفة مكارد العمـ

طالب العمـ يرحمكف  فقد كاف ، أدم إلي تقدما عمميا مممكسا في أغمب العمكـ المعرفية
كمف ىؤالء الطالب  عثماف بف خميؿ  في طمب عمـ الحديث مسافات شاسعة 

كما كاف ، (19) كجماؿ الديف سميماف بف سميماف األسدم البنياكم، المسعكدم النكبي
لفصاحة ف اقسط م يرغبكف في الحصكؿ عمي أكبر كاألدباء الذيف كانكا الشعراء
 (.21لي البادية طمبا لمبياف كالبالغة )يذىبكف إ   كانكا، العربية

ذا أراد طالب العمـ إف، اء ال يقممكف مف طمب طالبيـ في حاجتيـ لمعمـ كما  كاف العمم
تقؿ عزيمتو كتكسر  حتي ال، فالبد مف تشجيعو، تعمـ النحك في ثالثة أياـ أثناء رحمتو

"كمف ـ 1474 ق/879فيجي "ت اإلماـ الكا ( عف مصنفات21قاؿ السخاكم )، ىمتو
كزادت  ، ءكتبو عنو غير كاحد مف الفضال، ـ(البف ىشا لمحاسنيا )شرح القكاعد الكبر 

ستدعائو إعراض كثير الكعتب عمي كاتبيا ، عدة كراريس بعض نسخو عمي الثالثيف
 نو في ىذا المقدار"مف قاصرم لييـ عنو إذا سمع أ

، كالرحالت العممية التي كاف العمماء يحرضكف طالبيـ عمييا رغـ المشاؽ كالصعكبات
، ـ ببعض عف طريؽ طالبيـبالعمماء كالعمماء بعضي دت إلي أتصاؿ ىؤالء الطالبأ

دم كما أ، ماؤه ككؿ عالـ مف زمالئوبينيـ  كأستفاد كؿ طالب مف عم لمعرفةكتبادؿ ا
كما أف ، زدىارىااك  بالحركة العممية إلي النيكض كالزيارات كالمنافسات تبادؿ الكتب
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ستفادة مف العمماء اال ليـ قد أتاح، لطمب العمـ رحمة  الطالب بيف المدف اإلسالمية
كمجالس المناظرة التي كاف يعقدىا السالطيف كاألمراء المماليؾ كالعمماء كالقضاة في 

أك المناظرة في  المساجد كالدكاكيف كالمنازؿ كغيرىا مف مؤسسات ، (22قصكرىـ )
كساعد عمي تيسير ىذه الرحالت عدـ ، التعميـ في مصر كالشاـ كالحجاز كبيت المقدس

حيث كانت البالد اإلسالمية كحدة ، أك حدكد بيف أقطار العالـ اإلسالمي اجزكجكد حك 
ككاف لكحده المغة كالديف أثره ، (ككاف جكاز سفر الطالب ىك إسالمو23ثقافية كاحدة)

 (.24نتقاؿ طالب العمـ لمقي العمماء كالتعمـ عمييـ )افي التبادؿ الفكرم ك 
تأليفيـ ليـ الكتب التي ، عمي تمقي العمـكمف كسائؿ العمماء لتشجيع طالبيـ       

، كتقدح عزائميـ لإلقباؿ عميو، كترغبيـ فيو، كتذكر  ليـ فضمو، تحثيـ عمي طمب العمـ
كمف الكتب المميزة في ىذا المجاؿ  كتاب اإلماـ األديب أبي ىالؿ ، لتحاؽ بوكاال

–"أييا األخ كنقرأ فيو ، "الحث عمي طمب العمـ كالجياد في جمعو ىالمسم، العسكرم
ممو أمس عزا ال تكتمت، رتفاع المنزلة بيف الخمؽاك ، كنباىة الذكر، ترغب في سمك القدر

مطاف، كغني بال ماؿ، كمنفعة غير سكىيبة ب، يفو الدىكر كاألعكاـختكال ، الميالي كاألياـ
، ال ديكاف كفرضكجندا ب، كأعكانا مف غير أجر، كعالء مف غير عشيرة، ر سالحبغي

 (.25كتمؽ ما تعتمد منيا صفكا )، المنافع عفكاتي تأ، طمبو في مظانو، فأبالعمـفعميؾ 
تب تدليـ عمي الطريؽ الصحيح في طمب العمـ ليفيـ ليـ ككمف عنايتيـ بطالب العمـ تأ

كتاب  كتطمعيـ عمي تجارب السابقيف كمنيا كتكضح المعالـ، كتختصر ليـ المسافات
ىما ك ، ككتابو الفقو كالمتفقو السامع "لمخطيب البغدادم آدابك  م"الجامع ألخالؽ الركا

يقكؿ الخطيب البغدادم مكصيا طمبة الحديث "كالكاجب أف ، كتابيف لطمبة الحديث كالفقو
كأقميـ ، كأعظميـ نزاىة كتدينا، كأشدىـ تكاضعا، يككف طمبة الحديث أكمؿ الناس أدبا

ة عمي محاسف أخالؽ رسكؿ اهلل لدكاـ قرع أسماعيـ باألخبار المشتمم، طمعا كغضبا
، األخيار مف أىؿ بيتو كأصحابو كسيرة السمؼ الصالح، وآدابك ، صمي اهلل عميو كسمـ

كينصرفكا عف أرذليا ، فيأخذكا بأجمميا كأحسنيا، كمأثر الماضييف، كطرائؽ المحدثيف
 (.26كأدناىا")
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لالزمة في طمب سائر بؿ كتبكا ككضحكا لنا الطريقة العممية ا، كلـ يكتفي العمماء بذلؾ
، فقد قسـ الطالب إلي أربع كلننظر "أدب الطمب كمنتيي األرب "  لمشككاني، العمكـ
 ( 27كرسـ لكؿ  طبقة ما ينفعيا ")، تطبقا

لي جانب ىذا كتب العمماء لمطالب كبينكا اآل ، الالزمة ليـ في حياتيـ العممية دابكا 
في كتابو "تذكرة السامع كالمتكمـ في ـ (1332ق/733كمف ذلؾ ما كتبو ابف جماعة )

متعمـ في ال داباب الثالث آلعقد الب، العالـ كالمتعمـ " فقد جمعو في خمسة أبكاب آداب
كما يعتمد مع ، و في دركسو كقراءتو في الحمقةآدابك ، كقدكتو و مع شيخوآدابك ، نفسو

 (.28الشيخ كالرفقة)
التي حرص عمييا العمماء في تشجيع طالبيـ عمميا  منحيـ ما يسمي  كمف األمكر

كأجاز لو :أذف لو ، أم أعطاه اإلذف، كاإلجازة لغة :مصدر أجاز، اإلجازة العممية
مصطمح   صطالح أتخذه عمماء اتسكيغ، كىك صطالح :إذف ك (، كاإلجازة في اال29)

عنو حديثا أك كتابا "سكاء كاف  كذلؾ أف يأذف ثقة مف الثقات لغيره بأف يركم، الحديث
 (.31ذلؾ الكتاب مف تصنيفو أـ كاف يركيو عف شيكخو باإلسناد إلي مؤلفو ")

ذ مف جكاز الماء الذم ( "أف معني اإلجازة في كالـ العرب مأخك 31كيركم السخاكم )
يسأؿ ، كذلؾ طالب العمـ، فالنا فأجازنيستجزت اسقيو الماشية كالحرث، يقاؿ عنو :ت

(" 32كالعالـ مجيز "قاؿ السيكطي )، ف يجيز عممو فيجيزه إياه كالطالب مستجيزأ العالـ
كمف جعؿ اإلجازة إذنا كىك المعركؼ ، فعمي ىذا يجكز أف يقاؿ أجزت فالنا مسمكعاتي

 يقكؿ :أجزت لو ركاية مسمكعاتي ".
نقؿ المادة  كمف ىذا يتضح أف اإلجازة ىي إذف كرخصة تتضمف تخكيؿ المجاز حؽ

يمنحيا الشيخ لمف يبيح لو ركاية المادة ، العممية أك الركاية لحديث معيف أك كتاب محدد
كقد تطكر نظاـ اإلجازة منذ القرف الخامس اليجرم إلي حد ، (33المذككرة فييا عنو )

حاديث التي حتي صار الشيخ يجيز قبؿ كفاتو جميع مسممي عصره في ركاية األ، بعيد
 (.34يعرفيا )

، كثانييما اإلجازة التحريرية، لمشافيةازة بطريقتيف :أكليما اإلجازة باخ اإلجكيمنح الشي
عمي أف اإلجازة الشفكية ، كىي التي شاعت  في  عصر السخاكم )العصر المممككي (
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عتاد الشيكخ أف يكتبكا إجازاتيـ عمي الكتاب الذم كقد أ، قدـ مف اإلجازة التحريريةأ
كال أسماء ، زة عادة مقتضبة ال تحتكم  طرؽ الركايةكتككف اإلجا، درسو الطالب عمييـ

ثـ حصؿ تطكر في اإلجازات ، الشيكخ الذيف تمقي الشيخ المجيز معمكماتو عنيـ
مشتممة عمي طرؽ ، كما أصبحت مفصمة، التحريرية حيث أصبحت مستقمة عف الكتاب

كالمجاز ، كالمجاز لو، (ىي "المجيز36كلإلجازة كما ذكرىا السخاكم )، (35الركاية )
طرؽ تحمؿ  لء الحديث في اإلجازة كجعمكىا إحدكلقد فصؿ عمما، كلفظ اإلجازة "، بو

 (.37الحديث كنقمو )
 كقسـ العمماء اإلجازة إلي أنكاع منيا :

كصفتيا أف يدفع المحدث إلي الطالب ، النكع األكؿ :المناكلة كىي أرفع ضركب اإلجازة
، كيقكؿ :ىذا الكتاب سماعي مف فالف، بيدهأك فرعا قد كتبو ، أصال مف أصكؿ كتبو

كتحؿ تمؾ اإلجازة ، فإنو يجكز لمطالب ركايتو عنو، فحدث بو عني، كأنا ؟أعمـ بما فيو
 (.38محؿ السماع عند جماعة مف أئمة الحديث )

النكع الثاني : كىك أف يدفع الطالب إلي الراكم صحيفة قد كتب فييا :إف رأم الشيخ أف 
يقكؿ  لو الراكم بمفظو : قد أجزت لؾ فميع ما يصح عندم مف حديثو فعؿ، يجيز لي ج
 .(.39أك يكتب لو ذلؾ تحت خطو في الصحيفة )، كمما سألت

كيكتب معو ، النكع الثالث : كىك أف يكتب الراكم بخطو جزءا مف سماعو أك حديثا
 (.41الطالب :إني قد أجزت لؾ ركايتو بعد أف صححتو بأصمي )

بع : كىك أف يكتب المحدث إلي الطالب :قد أجزت لؾ جميع ما صح كيصح النكع الرا
 (.41عندؾ مف حديثي )

كيقكؿ لو : أىذا ، فيدفعو إليو، النكع الخامس :كىك أف يأتي الطالب إلي الراكم بخبر
فيذىب بو ، ىك مف حديثي، ثـ يقكؿ لو :نعـ، مف حديثؾ ؟ فيتصفح الراكم أكراقو

 (.42ر أف يستجيز منو )فيحدث بو مف غي، الطالب
مالئو بؿ تعدتو إلي العمـك ، كلـ تكف اإلجازات مقصكرة عمي ركاية الحديث  كسماعو كا 

فالسخاكم قد أجاز عددا مف تالميذه  في ، (43األخرم كاألدب كالتاريخ كغيرىا )
كالدقيقي كالخطيب ، كالرشيد بف المعمـ، التاريخ كمنيـ :الشيخ زيف الديف  الفارقي 
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كقد أجازىـ في بعض كتبيع كمنيا "فتح الكصيد ، كأبك الفتح األنصارم كغيرىـ، الفزارم
"كىداية المرتاب كغاية الحفاظ كالطالب في تبييف متشابو ، (44في شرح القصيد )

 .(45الكتاب )
التي ينبغي ليـ  دابإرشاد العمماء ليـ إلي اآل، كمف طرؽ رعاية العمماء لطالبيـ عمميا 

كمنيا ، ككضعت الكثير مف الكتب في أدب العمـ، أف يراعكىا مع طمبتيـ كتالميذىـ
" الدر النضيد في أدب المفيد ، ـ1576ق/984كتاب العالمة بدر الديف الغزم ت 
المعمـ كالمتعمـ كمنيا ينبغي لممعمـ إذا لمح  دابكالمستفيد "  جعؿ الباب الثالث فيو آل

كالشيـ ، السنية دابأف يؤدبو عمي التدريج باآل، كأنس فيو الرشد، لخيرفي المتعمـ ا
كيعكد الصيانة في جميع أمكره ، كالدقائؽ الخفية دابكرياضة نفسو باآل، المرضية

كمنيا ، كيذكره بفضائمو كفضائؿ العمماء، كمنيا أف يرغبو في العمـ، الخافية كالجدلية
 (.46يكرىو لنفسو مف الشر ) كيكره لو ما، أبف يحب لو ما يحي لنفسو

أك ما يؤدم إلي ، رتكاب المحرمات أك المكركىاتا، ك يزجره عف سكء األخالؽكمنيا أف 
كمتي ينياه ، بطريؽ التصريح شتغاؿ بطريؽ التعريض  ما أمكف اأك ترؾ ، فساد حاؿ

فطمب ، لي رشده كىك ميـكاإلعراض عنو إلي أف يرجع إ، طردهكمتي يمجأ إلي ، جيرا
كعبادة القمب "كيجب عميو التحمي ، العمـ عبادة قاؿ بعض العمماء " العمـ صالة السر

، النفس مف العفاؼ آدابكالتحمي ب، فأصؿ العمـ خشية اهلل تعالي، بخشية اهلل تعالي
 (.47متحمال ذؿ التعمـ )، كالكقار كخفض الجناح، كالتكاضع، كالصبر، كالحمـ

تكفي في خالفة مرجمة عمرك بف األسكد العنسي ال( في ت48كمنيا ما ركاه السخاكم )
فسئؿ ، :أنو كاف إذا خرج مف المسجد قبض بيمينو عمي شمالو، عبدالممؾ بف مركاف

، كفا مف أف يخطر بيده في مشيتو:مخافة تنافؽ يدم ".أم يمسكيا خ عف ذلؾ ؟ فقاؿ
 (.49)فإف ذلؾ مف الخيالء كالكبر 

كمنيا أف يكقرىـ ، المتعمميف بؿ يميف ليـ كيتكاضعكمف تمؾ الكصايا أف ال يتعاظـ عمي 
، كيرحب بيـ إذا لقييـ كعند أقباليـ عميو، كيتمطؼ بيـ، كيحسف خمقو معيـ، كيعظميـ

كمنيا إذا غاب أحد منيـ أك مف مالزمي الحمقة زائدا عمي العادة سأؿ عنو كعف أحكالو 
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كأنسابيـ ، م مجمسوماء طمبتو كحاضر كمنيا ينبغي أف يستعمـ أس، بو كما يتعمؽ
 (.51كيكثر الدعاء ليـ)، كمكاطنيـ كأحكاليـ

 
أف يككف سمحا ببذؿ ، ياىاإعيا العمماء مع طالبيـ، كعممكىـ التي را دابكمف تمؾ اآل

كمنيا أف يككف حريصا عمي تعميـ ، مبتغيو ىحصمو مف العمـ، سيال بإلقائو إل ما
كمنا أف يحرضيـ عمي ، إلي أذىانيـكتقريب الفائدة ، باذال كسعو في تفييميـ، طالبو

كيسأليـ عما ذكره ليـ ، كيطالبيـ في أكقات بإعادة محفكظاتيـ، شتغاؿ في كؿ كقتاال
مي كمنيا أنو إذا فرغ مف شرح درس فالبأس بطرح مسائؿ تتعمؽ بو ع، مف الميمات

ف كاف صغيرا، فيعترؼ بفائدة يقكليا بعضيـ، في البحثالطمبة، كأف ينصفيـ   فإف، كا 
 (.51ذلؾ مف بركة العمـ )

عتناء مع اكمنيا أف ال يظير لمطمبة تفضيؿ بعضيـ عمي بعض عنده في مكدة أك 
األسبؽ ، زدحمكااكمنيا أف يقدـ في تعميميـ إذا ، تساكييـ في الصفات كالطمبات

 ل، كمنيا أف ال يتأذكمنا أف يكصي الطالب بالرفؽ بنفسو في تحصيؿ العمـ، فاألسبؽ
 (.52و إذا قرأ عمي غيره )ممف يقرأ عمي

فعمو السخاكم في  ما ، كىذاألستاذه بما يسره كأحب األلقاب إليو كيجب ذكر الطالب
تراجمو التي تعد درسا لمطالب فقد ذكر العالـ كألقابو العممية ككظيفتو كما مير بو مف 

كقد ، الفقيو، القاضي، الكاعظ، المحدث، المقرئ، "التاجر "، كنحك قكلو، معارؼ كعمكـ
"سعد بف  عمي نحك قكلو:، يشير السخاكم إلي أكثر مف لقب لمف يترجـ لو مف العمماء

، الكبير العالـ، محمد بف عبداهلل بف سعد الديف شيخ المذىب كطراز عممو المذىب
 حتراـ العمماء كتقديرىـ .اال نطباعا، مما يعطي طالب العمـ (53كحامؿ لكاء التفسير)

فقد ذكر ، ـالالمع طالب العمـ عمي الرحمة في طمب العمكحث السخاكم في الضكء 
كقكلو في ترجمة "أحمد بف عبداهلل بف محمد بف داكد بف عمرك ، مترجميو تنقال كرحؿ

يقكؿ "  كأكؿ ما أنتقؿ مف بمده إلي غزة ثـ  الدايـ الشياب أبك العباس الكناني بف عبد
كمكة كجاكر بيا سنة أربع  القاىرة بيت المقدس ثـ إلي الشاـ ثـ إليإلي الرممة ثـ إلي 

 (.54كأربعيف ")
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كمف سبؿ تشجيع كرعاية العمماء لطالبيـ أنيـ ذكركا ليـ أف العمماء كانكا يمارسكف 
فقد أعتني السخاكم بأثبات كظائؼ كحرؼ ، كبعض الكظائؼ أعماال تجارية كحرفية

الكناني حمد البرىاف قكلو في ترجمة عبداهلل بف م ففي   العمماء في كثير مف ترجماتيـ
معيدا بالصالحية بعد مكت أخيو كناب في الخطابة  ستقرا:كقدـ القاىرة غير مرة ك 

كقكلو في ترجمة عمي بف محمد بف  (55)بالمسجد األقصي ثـ أستقؿ بيا مع اإلمامة 
العالء الحمبي "كتكسب بالنسخ ثـ بالتكقيع ثـ كلي قضاء غزة ثـ دمياط ثـ مشيخة 

 (.56سية")المدرسة البيبر 
فقد أشار السخاكم إلي ، ككاف العمماء يذكركف لطالبيـ مناقب العمماء كتخصصاتيـ 

فقاؿ في ترجمتو ألحمد بف محمد بف عماد بف عمي الشياب أبك ، ما تميز بو مترجميو
عالمة في الفقو ، العباس القرافي " ككاف خيرا ميابا عظيما معظما قكاما بالحؽ

عرابوكالحساب ، كفرائضو نتيت ؟إليو الرياسة في الحساب ا، ذلؾ كغير، كأنكاعو كا 
ككذلؾ في قكلو في ترجمة أحمد بف حسيف بف حسف بف عمي بف ، (57كالفرائض )

، لممطالعة كاألشغاؿ يذاب كيكثر المذاكرة كالمالزمةبقكلو "الزاؿ  يكسؼ بف رسالف
دما في الفقو كأصكلو مقيما بالقدس تارة كبالرممة تارة أخرم  حتي صار إماما متق

 (.58مشاركا في الحديث كالتفسير كالكالـ كغيرىا ")، كالعربية
كمف طرؽ رعاية العمماء طالبيـ عمميا أنيـ كانكا يذكركف أعماليـ كمصنفاتيـ 

، أك يتعممكا منيا، كمصنفات غيرىـ أماـ طالبيـ أك في كتبيـ حتي يقتدم بيـ طالبيـ
أك ، ممية لمف ترجـ ليـ كقيميا  مف حيث ككنيا مبتكرافمقد أىتـ السخاكم باألعماؿ الع

كقد تباينت ىذه األعماؿ ، حتي يفيد منيا الطالب، تمخيصا أك جمعا أك حاشية أك شرحا
تبعا لتبايف نكعيات المترجـ ليـ كما ىك الحاؿ في ترجمتو إلبراىيـ بف محمد برىاف 

ف كلقكاعد اإلعراب البف الديف المرم "كعمؿ شرحا لمحاكم مزجا في  مجمد أك أتني
البف دقيؽ العيد كسماه  المتف كشرحا العقائد في نحك عشرة كراريس دمج فيو، ىشاـ

بؿ نظـ العقيدة ، ابف دقيؽ العيد أبي الفتح عنكاف العطاء كالفتحفي شرح عقيدة
في الفرائض ككذا في مختصر الفقو  حذا فيو حذك مجمع  المشركحة كالنفحة القدسية

تضميف خالؼ المذاىب ما عدا اإلماـ أحمد كأختصر الرسالة القشيرية البحريف في 
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كسماه منحة الكاىب النعـ كالقاسـ في تمخيص رسالة األستاذ القشيرم أبي القاسـ 
(59.) 

ككثيرا ما ذكر العمماء صفات العمماء أماـ طالبيـ كنعكتيـ  كأخالقيـ كتدينيـ كقدراتيـ 
فقد أشار السخاكم إلي ذلؾ في ترجمتو ، نيـ النفسيكمقدراتيـ العقمية كتككي، العقمية

إلبراىيـ بف محمد بف عبداهلل بف سعد  القاضي برىاف  الديف بف الشمس الديرم 
ع باليسير بالنسبة لما األجماع كالنفالمقدسي "كلـز منزلو بالمؤيدية يدرس كيفتي مع 

ميو مف حسف مع ما أشتمؿ ع، المناصب حتشاـ كمراعاة مكؾ مسالؾ االكس، ألفو
 (.61الشكالة كالفصاحة في العبارة كقكة الحافظة كحسف العقيدة )

ككذلؾ قكلو في ترجمتو ألحمد بف محمد بف أحمد بف عمر بف يكسؼ بف عبداهلل بف 
كأخبار الناس مشاركا في ، الشعر عبدالرحمف ابف إبراىيـ "ككاف عاقال حافظا لكثير مف

كبراعة في أنكاع الفركسية كالرمي بالنشاب كفيـ كحسف محاضرة ، فضيمة مع ذكاء
 (.61كلـ يخمؼ في أبناؤء جنسو مثمو ")، عمما كعمال

القرآف الكريـ ككاف العمماء يحثكف طالبيـ عند الكتابة كتأليؼ الكتب عمي  التأثر لغة 
ستخدامو لبعض افقد تأثر السخاكم بمغة القرآف الكريـ كظير ىذا في ، قتباس منوكاال
سالمكـ فإف الشيطاف أراد أف  فتكبكا إلي ية كقكلو "رآنالقيات اآل اهلل كجددكا إيمانكـ كا 

الكريـ "  القرآف( كيقابميا في 62اهلل تعالي )ففعمكا ما أمرتـ بو كتكجيكا الي ، يستزلكـ
 (.63فأزليما الشيطاف عنيا")

 كقد أستعاف، كحرص العمماء عمي أف يتعمـ الطالب الشعر ليسخدمكه في كتاباتيـ
ا فيقكؿ في ترجمة  بف ناصر بف خميفة "ككاف ذ، السخاكم بالشعر ضمنا أك عف غيره

ستعماؿ االنقؿ كالكتابة ب آدابالعمماء طالبيـ  كما عمـ، (64نظـ كنثر فائقيف ")
سكاء في اإلسناد ، المختصرات كالتي أستخدميا السخاكم في تراجمو في الضكء الالمو

كالتعبيرات  ظأك في األلفا، (65خنا في أنبائو )إلي المصادر كنحك قكلو "ذكره شي
، مات أسفا عمي كلده، المؤدية لممعني كنحك قكلو " ثـ تحكؿ إلي القاىرة في سنة النكبة

 (.66كبالجممة فكاف مديما لمتحصيؿ مقيما عمي الجمع كالكتابة في التفريع كالتأصيؿ ")
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فقد حرص ، الطالبكما حرص العمماء عمي ذكر أخالؽ العمماء ليقتدم بيـ  
كأف يقكؿ مكصكفا بالتكاضع ، السخاكم عمي أف يصؼ أخالؽ كصفات المترجـ ليـ

(ككقكلو ..ككاف عارفا بمقاء األكابر بمركءة 67حتشاـ )اال أك بأنو سمؾ طريؽ، كالتقنع
 (.68كأنو إنساف  حسف ذك أخالؽ جميمة ")، كتكدد ككـر

ما أشار إليو السخاكم  ك ىذا، ف كالمذىبلتزاـ العمماء بالدياكحرص العمماء عمي ذكر 
كأنو يصفو بأنو "يديـ التالكة لتزاـ المترجـ لو اعمي ذكر مدم عقيدة ك الذم حرص 

أك عمي نقيض ذلؾ ، (71أك يقكؿ " ككاف خيرا فاضال محبا لمحديث كأىمو )، (69")
 (.71العقيدة ") يئلو " كبمغنا مف الثقات أنو كاف سمثؿ قك 

أك في حيف ، العمماء بالطالب عمميا طرح أسئمة عمييـ عند أكؿ لقاء بيـكمف عناية 
ليعاممكىـ كفؽ ، كمعرفة منزلتيـ مف العمـ كالتحصيؿ، كذلؾ لتحفيزىـ، األخذ كالتمقي

 ( 72متحاف المقابمة )اكىك ما يسمي ب، ذلؾ
متحاف جرم لسعيد بف إسحاؽ ا(مف 73كمف األمثمة عمي ذلؾ ما ذكره السخاكم )

قاؿ سعيد ، شمي مع شيخو النحكم المغكم خمؼ بف مختار الطرابمسي المغربيالج
فأنشدتو ، "سألت خمؼ بف مختار أف أػقرأ عميو قصيدة النابغة)يادار مية (فقاؿ أفعؿ ال

 نتييت إلي قكلو :احتي 
 كظؿ يعجـ أعمي الركؽ منقبضا          في حالؾ المكف صدؽ غير ذم أكد.

ما الصدؽ بالكسر ؟ فقاؿ فإ، الصدؽ ؟ فقمت ال أعمـ– كقد عممت ، فقاؿ لي :لتخبرني
، كتدع ماال تعرؼ، فقاؿ لي :يجب عميؾ أف تركم ما تعرؼ، قمت الصدؽ مف القكؿ

ككاف إنشادم ليا ليال في المسجد ، فرأيتو يبتسـ، عمـ ما يككف منوال، فأنشدتو بالكسر
كلكف ، ككذلؾ الركاية، :الصمبفقمت لو :لـ تبسمت ؟ الصدؽ ، ككنت أحفظيا، الجامع

 تجاىمت لؾ ألعمـ ما يككف منؾ".
( ما جرم لمحافظ بف حجر العسقالني  مع شيخو سراج الديف 74كركم السخاكم )

كجرت لي معو في ، ؿ الحافظ " كقرأت عميو كتاب "دالئؿ النبكة " لمبييقيقا، البمقيني
، النكت الحديثية في المجمسكذلؾ أنو كاف يستكثر ما يقع مف ، حاؿ قراءتيا نكادر

، فال يقبؿ، فكنت أتنصؿ مف ذلؾ، يصدر إال عف تبييت مطالعة كمراجعة كيقكؿ ىذا ال
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خة لي ككاف يعرؼ أف النس، إلي أف أمرني بترؾ الجزء الذم يقرأ فيو عنده تمؾ الميمة
 فقطع، فمما أصبحنا كشرعت في القراءة مر إسناد فيو:حدثنا تمتاـ، فتركتو عنده، بو

، كظننتو تصحيفا، كقاؿ :مف تمتاـ ىذا ؟ فإنني راجعت األسماء فمـ أجده، عمي القراءة
قاؿ :مف ذكره ؟ ، حافظ مشيكر، فقمت لو بؿ ىك لقب كأسمو محمد بف غالب بف حرب

ألف ، كلو ترجمة عندكـ في الميزاف لمذىبي، قمت الخطيب البغدادم في تاريخ بغداد
كأنا أسمع :ىذا حافظ ، كقاؿ لو كلده جالؿ الديف، خفسكت الشي، بعض الناس تكمـ فيو

أقرأ ، شيخ شياب الديف (أف البمقيني قاؿ لو يا75)كركم السخاكم  فال تمتحنو بعدىا"
 فقد أقررنا لؾ ".

يـ كأتباع مي تعميميـ  كبذؿ الكسع في تخريجحرص عكمف عناية العمماء بطالبيـ ال
"لك أستطيع ، لتممذه الربيع بف سميماف المرادمقاؿ الشافعي ، أفضؿ األساليب لتخريجيـ

( عف الشيخ أحمد بف محمد أبك 77(.قاؿ السخاكم )76و ")طعمؾ العمـ ألطعمتأف أ
"كاف حسف التعميـ ، ـ1444ق/848ت ، العباس األنصارم الفيشي المعركؼ بالحناكم

مأخكذة مف  ،كلو فييا مقدمة سماىا الدرة المضية في عمـ العربية، لمعربية جدا نصكحا
تيا بحيث كاف يكتب كحرص ىك عمي إفاد، تناء بتحصيمياعكثر اال، شذكر الذىب

حكي أف سبب ، ككنت ممف أعطاني نسخة بخطو، النسخ منيا بخطو لمطمبة كنحكىـ
أنو البد  فعمـ، يءفمـ يفتح عميو بش، يا في مبدأ حالوعتصنيفيا أنو بحث األلفية جمي

أك في غيرىا مف الكتب الكبار أك ، الخكض فييالممبتدئ مف مقدمة يتقنيا قبؿ 
 .كلذا لـ يكف يقرئ المبتدئ إال إياىا "، الصعبة

أك يسمي ، كمف عناية العمماء طالبيـ عمميا إقامة حفال ت التخرج ليـ كحضكرىا
جازة أك الحذاقة  كالتي كانت تقاـ إذا ختـ أحد طالب العمـ كتب الفقو أك ركاية باإل

قراءة كتاب )التنبيو( في الفقو الجناف "أنو أتـ  اليافعي في كتابة "مرأة فقد ركم، الحديث
فجعؿ حذاقة ذلؾ ، عمي شيخو جماؿ الديف البصاؿ، لشافعي البي أسحاؽ الشيرازما 

 (.78كثيرة ")كأطعـ جماعة ، يرة كذبح كبشيفأنو" أكلـ كليمة كب
بف حجر أف ركم الحافظ ، كفي مجاؿ الحذاقة عف حفظ كفيـ الحديث الشريؼ

جمس لسماع ، كىك جماؿ الديف يكسؼ بف عمي الدكرم، تاجرا مكسرا مف أىؿ حمب
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كزع اليدايا كالخمع عمي ، فمما أتـ حفظو كفيـ معانيو، صحيح البخارم في جامع حمب
 (.79الناس إعالنا بحذقو في صحيح البخارم )

تدليال عمي ، فيوكقد يقكـ البعض ضمف الحذاقة بتزييف المسجد أك الكتاب الذم حذؽ 
ختمو قاـ كالده عند ، القرآفكمف ذلؾ أف أحد الحذاؽ لما أتـ حفظ ، بتياجمظاىر اال

كالحكاية عند السخاكم في "الضكء الالمع " ، المناسبةببكقيد المسجد بالشمكع بيذه 
( حيث قاؿ في ترجمتو لممحدث القارئ عبدالكاحد بف الزيف أحمد بف الجماؿ 81)

كأحتفؿ لصالتو بو عند ختمو بكقيد المسجد ، القرآففحفظو ، ني بو أبكهالطبرم أنو "أعت
يدعي إليو ، حتفاؿ بييجاإيقاد المسجد بالشمكع إلي إقامة كربما يمتد مظير ، كالشمكع

، ( أبف بعض الحذاؽ عقد مجمسا في الجامع األزىر81فقد ذكر السخاكم )، أكابر البمد
 أكابر البمد كالكجياء . حتفاؿ كبير دعي إليو الناس مفاتخممو 

كمف مظاىر تشجيع العمماء لطالبيـ عمميا أنيـ كانكا يمبسكنيـ "الطيمساف " زم التخرج 
، كربما مدكر، كىك نكع مف األكسية عمي شكؿ مربع –الركب األف –أك لباس التخرج 

ككصفو "كساء مدكر أخضر ال ، طرفو عمي الظير ىيكضع عمي األكتاؼ كالرأس كيتدل
( فيك 82يمبسو الخكاص مف العمماء كالمشائخ )، جداه مف الصكؼلحمتو أك ، وأسفؿ ل

أما أنصاؼ ، ككاف الفقياء كالكبراء يتطمسكف، لباس يمبسو العمماء عمي الرأس أك الكتؼ
فإذا أراد العمماء أف يرفعكا درجة أحد ، العمماء فال يمبسكنو بؿ يضعكنو عمي كتفيـ

 طميس أف يمبس المتخرجكف الطيمساف عمي العمامةغيرىـ أمركه بالتطميس كصفة الت
بحيث يمقكف الطيمساف عمي الكتؼ أك الكتفيف مطكيا ، عمي الظير ىكيتدل، كالكتفيف

 (.83طيا ظريفا )
كذكر الفكائد كحؿ ، كمف مظاىر العناية بيـ تشجيعيـ كتقكية نفكسيـ عمي البحث

كتعكيدىـ عمي المباحثة ، عندىـستخراج ما اك ، كاإلصغاء إلييـ لما يقكلكف، المشكالت
 (.84كالمناقشة كزتدربييـ عمي النظـ كالنثر )

تيـ عمي الشيكخ الذيف يمكف أف ينتفعكا الكمف مظاىر عناية العمماء بطالبيـ عمميا دال
قاؿ تمميذه السخاكم ، كمنيـ اإلماـ الحافظ ابف حجر العسقالني، رشادىـ إلييـا  ك ، بيـ
عطاؤىـ األجزاء كالكتب ، يةي مف ببمده مف شيكخ الركاطمبة عم("كأما تنبيو ال85) كا 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 

 1176 

، ككنت في خدمتو مرة عمي العادة بالمدرسة المحمكدية، فعندم مف أخباره، المركية ليـ
ابف الجماؿ األميكطي لسماع نصراؼ قاؿ لي إلي أيف ؟ فقمت إلي أيف فعند إرادتي اال

كأبكه كما ، ؟ فقمت مف لفظ أبيو فقاؿ لي عمي مف سمعيا، "سيرة ابف سيد الناس " عميو
ككـ مف مسند أستدعي غمي ، لترغيبي فيو، فقاؿ لي سماع عظيـ، مكـ في شريؼ عم

كختـ السخاكم كالمو عمي ، بؿ قرأ بنفسو عمي بعضيـ "، مجمسو إلسماع الطمبة عميو
كجؿ في قمبو مف  ىذا بقكلو الرائع ىذا " كؿ ىذا يسير بالنسبة لما أكدعو اهلل عز

كرفعو إلي المحؿ ، كلذلؾ نشر اهلل ذكره في األفاؽ، صح كالرغبة في نشر العمـالن
 (.86)ىاألعم

كتقدير ، حتضانيـاك ، كم النبكغ منيـىتماـ بذعمماء بطالبيـ عمميا االكمف كجكه عناية ال
قاؿ ، كتكجيييـ إلي كما يمكف أف يبرعكا فيو، الممكات كتشجيعيـب المكاىب ك أصحا

ترجمتو لشيخو الحافظ بف حجر العسقالني "كأما شدة رغبتو في ( في 87السخاكم )
نصاؼ كلك عمي مع كثرة اإل، فكراء العقؿ، ة فيوالعمـ كمحبتو في المذاكرة بو كالمباحث

بؿ يستحسنيا كيأمر ، كعدـ أستنكاؼ سماع الفائدة كلك مف صغار أحاد طمبتو، نفسو
 "الحاضريف بسماعيا 

ف قبؿ عمماؤىـ إمدادىـ بالكتب التي يحتاجكنيا كالسيما كمف العناية بالطالب عمميا م
(عف أستاذه ابف حجر " ككاف لو في اإلعارة 88مثمما ذكر السخاكم )، أياـ الدراسة
أمر أنفرد بو عف ، فقد كانت عاريتو لمكتب، كعمـ منشكر، كجيد مشككر، خبر مذككر

كربما ، يعيرىا لمف يسافر بيابؿ كاف ، حتي ال أعمـ لو نظيرا في ذلؾ، سائر أىؿ مصر
حتي كاف رحمو اهلل تعالي يقكؿ " ال تأخذ ، أفتدم كتب الخزانة العممية التي تحت نظره

ستعارة سـ باهلل أنو نياني في كقت عف االبؿ أق، مف كتب الخزانة إال ما ليس في كتبي
 مف غيره "

معركؼ بأبف ( في ترجمة العالـ النبيؿ األنصارم الحمكم ال89كقاؿ السخاكم )
، حسف الخمؽا صبكا يا ساكنا كريما سك " كاف إماما عالما ذكيا عاقال رئيس، البازرم

السيما ، مكرما ليـ إلي الغاية، كذكم الفنكف، كالعشرة متكاضعا محبا في الفضالء
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غير مستكثر لما ، قتناء الكتب النفيسةاراغبا في ، حتي صار محط رحاليـ، الغرباء
 أم إعارة الكتب.".عجبا في ذلؾ سمحا بالعارية جدا ، يبذلو في تحصيميا

 
 الخاتمة:

يعد كتاب الضكء الالمع في أىؿ القرف التاسع مف أىـ المؤلفات التاريخية في -1
، كالتفسير، القراءات، في كؿ العمكـ، فالكتاب يترجـ لمئات العمماء، العصر المممككي

 فيك يعتبر عمدة لغيره مف كتب التراجـ.، كغيرىا مف العمـ، كالتصكؼ، كالحديث، كالفقو
 ىكالحرص عمي أف يتكل، كانت دعكة اإلسالـ لمعمـ دافعة لمناس لتعميـ أكالدىـ-2

، يـئمما ادم الي تقميد الطالب لعمما، كأجميـ كأكقرىـ، تعميميـ ثقاة العمماء كأكابرىـ
 قتداء بيـ في حياتيـ كعمكميـكاال
فكانت ، عمميا مف أىـ مكتسبات الحضارة اإلسالمية كانت رعاية العمماء لطالبيـ -3

فحرص العمماء عمي تحريض طالبيـ عمي ، رعايتيـ ليـ مرشدات ليـ في حياتيـ
كمالقاة العمماء ، كبينكا ليـ الفكائد التي تنجـ عف الرحمة كطمبيا، الرحمة في طمب العمـ

 كاألخذ عنيـ 
، تأليؼ الكتب التي تحثيـ عمي العمـكانت رعاية العمماء أيضا لطالبيـ تتمثؿ في  -4
كما حرص العمماء عمي التقرب مف ، كتبجيؿ العمماء كتكقيرىـ كاألخذ عنيـ، حترامواك 

كحضكرىـ حفال ، كمنحيـ اإلجازات العممية، كعدـ التكبر عمييـ، طالبيـ بالسؤاؿ عنيـ
 تخرجيـ . 
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لهوامشا  
.187األية ، (سكرة أؿ عمراف1)  
.43األية ، (سكرةالنحؿ2)  
162ص ، 1ج، ـ1991، القاىرة، مكتبة البياف، ( فتح البارم3)  
ص ،، 1ج، ـ2119، القاىرة، مكتبة الثقافة الدينية، صحيح البخارم، ( البخارم4)

147 
.175ص، 11ج، (صحيح البخارم5)  
 ص،، 5ج، ـ(1987القاىرة ، ) دارالكتاب الجامعي، الكافي بالكفيات، (الصفدم6)

345.  
ص ، 21ج، ـ (1986، بيركت، سير أعالـ النبالء )دار الكتب العممية، (الذىبي7)

452 
3ص ، ق (1414، )الرياض، رحمة العمماء في طمب العمـ، (ماجد إسالـ البنكاتي8)  
.122األية ، (سكرة التكبة9)  
د تعميؽ سيد محم، شرعة اإلسالـ إلي دار السالـ، ( محمد بف أبي بكر السمرقندم11)

27ص، (د.ت، منكرينار)دليي  
.226ص ، 1ج، باب العمـ، (صحيح البخارم11)  
الحديث ، (أخرجو ابف ماجو في سننو باب فضؿ العمماء كالحث عمي طمب العمـ12)

.226رقـ   
.5643حديث رقـ ، باب العمـ، سنف الترمذم، (الترمذم13)  
.38ص ر، شرعة اإلسالـ، (السمرقندم14)  
، القاىرة، )مكتبة الخانجي، الحضارة العربية اإلسالمية، الخربكطمي(عمي حسني 15)

.231ص ، د.ت (  
.12، 11ص ، 1ج، الضكء الالمع، (السخاكم16)  
.451ص ، 5ج، الضكء الالمع، (السخاكم17)  
.124ص ، 1ج، الجكاىر كالدرر، (السخاكم18)  
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، دابكمية اآل) مكتبة  1ط، نشأة عمـ الحديث كتطكره، (ساجد الرحمف الصديقي19)
.25ص ، ـ (2119، القاىرة  

.152ص، ـ (1978، )القاىرة 1ط، تاريخ الحضارة اإلسالمية، (عبد المنعـ ماجد21)  
.261ص، 7ج، الضكء الالمع، ( السخاكم21)  
، ـ1984، بيركت، )دار العمـ لممالييف، التربية عبر التاريخ، (عبداهلل عبدالدايـ22)

45ص   
ص ، ـ (1985، الدماـ، ) دار اإلصالح، رة اإلسالميةالحضا، ( أحمد الشامي23)

126.  
، ـ (1982، القاىرة، ) دار النيضة العربية2ط، المدينة اإلسالمية، (سعيد عاشكر24)

، تاريخ التعميـ عند المسمميف في القرف الخامس اليجرم، منير الديف أحمد، 87ص
.67ص ، ـ (1981، الرياض، ) مكتبة الحديثي، سامي الصقار، ترجمة  

كأبك ، 48(ص، ـ1988، القاىرة، )دار البياف، الحث عمي طمب العمـ، (الشككاني25)
ىك أبك الحسف عبداهلل بف سيؿ بف سعيد بف ميراف المغكييرجع نسبو ، ىالؿ العسكرم

ت سنة ، لو الكثير مف المؤلفات ، أديبا، ككاف شاعرا، الي مدينةعسكر 
547ص ، 4ج، األعالـ، الزركمي، ـ.395/1115  

، ) مكتبة مدبكلي، السامع آدابالجامع ألخالؽ الراكم ك ، (الخطيب البغدادم26)
..121-115ص ، 1ج، ـ (1981، القاىرة  

.158-112ص ، ـ (1983، )مكتبة األنجمك المصرية، أدب الطمب، (الشككاني27)  
، بيركت، )مكتبة أقرأ، العمـ كالمتعمـ آدابتذكرة السامع كالمتكمـ في ، (ابف جماعة28)

.134-79ص ، ـ (2113  
ص ، 5ج، ـ (1966، القاىرة ، )دار الكتب المصرية، لساف العرب، (ابف منظكر29)

326.  
. 433ص ، 1ج، (دائرة المعارؼ اإلسالمية31)  
.452ص ، 6ج، الضكء الالمع، ( السخاكم31)  
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تحقيؽ :عبدالكىاب عبد ، تدريب الركام  في شرح تقريب النككم، (السيكطي32)
.42ص ، 2ج، ـ (1966، القاىرة، )دار الكتب الحديثة، 2ط، المطيؼ  

، )مكتبة الطالب، الحياة العممية في العراؽ  في العصر السمجكقي، (مريزف عسيرم33)
251ص .، ـ(1987، مكة المكرمة  

.14ص ، بغية الكعاة، (السيكطي34)  
السمطنة )دار ، نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر، (ابف حجر العسقالني35)

216ص ، (ـ1919، أستنانبكؿ، العثمانية  
، .276ص ، 4ج، الضكء الالمع، (السيكطي36)  
.8ص ، 2ج، تدريب الركام، (السيكطي37)  
.466ص ، كتاب الكفاية في عمـ الركاية، (الخطيب البغدادم38)  
477ص ، (المصدر نفسو39)  
.211ص ، نخبة الفكر، (العسقالني41)  
481ص ، كتاب الكفاية، (الخطيب البغدادم41)  
41ص ، تدريب الرازكم، (السيكطي42)  
، ـ (1981، القاىرة، )مكتبة النيضة المصرية، التربية اإلسالمية، (أحمد شمبي43)

.264ص   
، الكريـ كالعمـك اإلسالمية القرآفجامعة ، رسالة دكتكارة، (حققو أحمد عدناف الزغبي44)

ـ (2112، 1ط، يتالكك ، نشرتو) دار البياف، ـ1988، السكداف  
، دار الفكر، يةالقرآن)دار الغكثاني لمدراسات ، ( حققو عبدالقادر الخطيب الحسني45)

ـ (.1975، دمشؽ  
، تحقيؽ : أحمد بدر الككمي، الدر النضيد في أدب المفيد كالمستفيد، (الغزم46)

.51ص، ـ (2111، القاىرة، )مكتبة مدبكلي  
.55ص ، (المصدر نفسو47)  
.384ص ، 5ج، الضكء الالمع، (السخاكم48)  
.534ص ، 4ج، سير أعالـ النبالء، (الذىبي49)  
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.57ص ، المصدر السابؽ، (الغزم51)  
57ص ، الدر النضيد، (الغزم51)  
.57ص ، (المصدر نفسو52)  
171ص ، 3ج، الضكء الالمع، (السخاكم53)  
294ص ، 5ج، الضكء الالمع، (السخاكم54)  
.462ص ، 2ج، الضكء الالمع، (السخاكم55)  
بناىا الظاىر ، المرسة البيبرسية، .344ص ، 3ح، الضكء الالمع، (السخاكم56)

، مالصقة  لمدافف الممؾ الصالح  نجـ الديف أيكب، ـ1262ق/ 661بيبرس عا ـ 
345ص .، 2ج، السمكؾ، المقريزم  

427ص ، 4ج، الضكء الالمع، (السخاكم57)  
531ص ، 6ج، الضكء الالمع، (السخاكم58)  
218ص ، 2ج، الضكء الالمع، (السخاكم59)  
.511ص ، 7ج، الضكء الالمع، (السخاكم61)  
544ص ، 4ج، الضكء الالمع، (السخاكم61)  
257ص ، 8ج، الضكء الالمع، (السخاكم62)  
379ص ، 2ج، الضكء الالمع، (السخاكم63)  
351ص ، 6ج، الضكء الالمع، (السخاكم64)  
481ص ، 3ج، الضكء الالمع، (السخاكم65)  
569ص ، 8ج، الضكء الالمع، (السخاكم66)  
469ص ، 4ج، الضكء الالمع، (السخاكم67)  
.554ص ، 2ج، الضكء الالمع، (السخاكم68)  
388ص ، 8ج، الضكء الالمع، (السخاكم69)  
311ص ، 3ج، الضكء الالمع، (السخاكم71)  
   468ج، الضكء الالمع، (السخاكم71)
539 ص، 6ج، الضكء الالمع، (السخاكم72)  
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.267ص ، 1ج، الجكاىر كالدرر، (السخاكم73)  
56ص ، 3ج، الضكء الالمع، (السخاكم74)  
.231ص ، 1ج، الجكاىر كالدرر، (السخاكم75)  
.458ص ، 9ج، سير أعالـ النبالء، (الذىبي76)  
.76ص ، 2ج، الضكء الالمع، (السخاكم77)  
)دار الكتب  1ط، الزمافمرأة الزماف كعيرة اليقظاف في معرفة حكادث ، (اليافعي78)

.233ص ، 4ـ ( ج1997، بيركت، العممية  
، جدة، )دار األندلس، المختار المصكف مف أعالـ القركف، (محمد حسف بف عقيؿ79)

.267ص ، 11ـ (ج1995  
.85ص ، 5ج، الضكء الالمع، ( السخاكم81)  
33ص ، 3ج، (الضكء الالمع81)  
261ص ، 5ج، صبح االعشي، (القمقشندم82)  
، القاىرة، دار األفاؽ الععربية، المعجـ العربي ألسماء المالبس، رجب عبدالجكاد( 83)

.67ص ، ـ2114  
.87ص ، 3ج، الكافي بالكفيات، ( الصفدم84)  
77ص ، 4ج، الضكء الالمع، (السخاكم85)  
.211ص ، 1ج، الجكاىر كالدرر، (السخاكم86)  
89ص ، 3ج، الضكء الالمع، (السخاكم87)  
329ص ، 2ج، الضكء الالمع، (السخاكم88)  
 .119ص ، 3ج، الضكر الالمع، (السخاكم89)
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 قائمة المصادر والمراجع .
 الكريـ . القرآفخير ما نفتتح بو 
 كليةأكال :المصادر األ

 ق 773سعد اهلل الكتاني )ت أم أسحاؽ  إبراىيـ بف أبي الفضؿ ، ابف جماعة
 (.ـ1332/

 ـ ( 2113، بيركت، تذكرة السامع كالمتكمـ في أدب العالـ كالمتعمـ )مكتبة أقرأ 
 ـ (.1448ق/852أبك الفضؿ احمد بف عمي بف محمد )ت ، ابف حجر العسقالني  
  ـ (1919، ستنانبكؿا، ة العثمانيةفي مصطمح أىؿ األثر ) دار السمطننخبة الفكر 
 ـ (887ق/274القزكيني )تأبك عبداهلل محمد بـ يزيد ، ابف ماجو 
 ـ(2119، )دار الحديث القاىرة، سنف ابف ماجو 
 ـ (.1224ق/631) ، ابك الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر، ابف منظكر 
 ـ (.1966، القاىرة، لساف العرب )دار الكتب المصرية 
 ـ (871ق/257أبك عبداهلل محمد بف أسماعيؿ البخارم )ت ، البخارم 
 (ـ2119، القاىرة، مكتبة الثقافة الدينية)، صحيح البخارم 
 ـ(892ق/279، محمد بف عيسي بف سكرة يف مكسي الضحاؾ، الترمذم 
 ـ(2111، ةالقاىر ، سنف الترمذم ) دار الكفاء ، 
 ـ(1374ق/748أبك عبداهلل  محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز )ت ، الذىبي 
 ـ (1986، بيركت، سير أعالـ النبالء )دار الكتب العممية 
 ـ (1171ق/464أبك بكر اتحمد بف عمي الخطيب )ت، الخطيب البغدادم 
 ـ(1981، القاىرةؽ الراكم كالسامع )مكتبة مدبكلي الجامع ألخال 
 ـ (1496ق/912)ت ، شمس الديف محمد بف عبدالرحمف، السخاكم 
 ـ (1966، القاىرة، الكتب المصريةدار )، الضكء الالمع في أعياف القرف التاسع  
 ـ (1155ق/447)ت ، السمرقندم /محمد بف أبي بكر . 
 د.ت (.، سيد محمد منكينار )دليي، تعميؽ، شرعة اإلسالـ غمي دار السالـ 
 ـ (1515ق/911عبدالرحمف  بف بكر جال الديف )ت ، السيكطي 
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 دار 2ط، عبدالكىاب عبد المطيؼ، تدريب الراكم في شرح تقريب النككم ػتحقيؽ(
 ـ(1966، القاىرة، الكتب الحديثة

 ـ(1834ق/1251محمد بف عمي بف محمد الشككاني )ت ، الشككاني. 
 ـ (.1988، القاىرة، )دار البياف، الحث عمي طمب العمـ 
 ـ (1983، القاىرة، أدب الطمب )مكتبة اإلنجمك المصرية 
 بف عبداهلل الصفدم الدمشقي  صالح الديف أبك الصفاء خميؿ بف ايبؾ، الصفدم

 ـ (1362ق/764)ت 
 ـ(.1987، القاىرة، )دار الكتاب الجامعي، الكافي بالكفيات 
 ـ(1129ق/524)ت ، براىيـ بف يحيي الغزمإ، الغزم  
 مكتبة مدبكلي، أحمد بدر الككمي، تحقيؽ، الدر النضيد في أدب المفيد كالمستفيد( ،

 ـ (2111، القاىرة
 ـ (1286ق/768)، عمي محمد عبداهلل بف أسعد بف اإلماـ أبك، اليافعي 
 دار الكتب العممية 1ط، مراة الزماف كعبرة اليقظاف في معرفة حكداث الزماف( ،

 .ـ (1977، بيركت
 :المراجع الثانكية . ثانيا 
 دار األندلس، المختار المصكف مف إعالـ القركف، محمد حسف، ابف عقيؿ ( ،

 ـ (1995، جدة
 ق(.1414، رحمة العمماء في طمب العمـ ) الرياض، إيالـماجد ، االبناكتي 
 القاىرة، اإلسالمية )مكتبة الخانجي الحضارة العربية، عمي حسني ، الخربكطمي ،

 د.ت(.
 ـ (1985، الدماـ، )دار اإلصالح، ف الحضارة اإلسالمية، احمد، الشامي 
 داباآل)مكتبة كمية ، نشأة عمـ الحديث كتطكره، ساجد عبدالرحمف، الصديقي ،

 ـ (2119، القاىرة
 القاىرة، دار األفاؽ العربية، المعجـ العربي ألسماء المالبس )رجب ، عبدالجكاد ،

 ـ ( 2114
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 ـ ( 1985، بيركت، )دار العمـ لممالييف، التربية عبر التاريخ، عبداهلل، عبدالدايـ 
 (.ـ 1982، القاىرة، المدينة اإلسالمية ) دار النيضة العربية، سعيد، عاشكر 
 الحياة العممية في العراؽ في العصر السمجكقي )مكتبة الطالب، مريزف، عسيرم ،

 ـ (1987، مكة المكرمة
 ـ (1978، )القاىرة، تاريخ الحضارة اإلسالمية، عبدالمنعـ، ماجد 
 


