
 
 

 

 

 اتلهذٌب ةني اتلدريس واإلفخاء

 

ي شاع ايلَم         فصار نو انلذاس  ني نلام اإلفخاء ونلام اتلذدريساخللُط ة :ونَو الغلط اَّلذ
وصار يُلاةلٍم ايلََم َنْو جيعل لكذ اإلفخاءِ  إفخاًء ةأن جيخٍد يف لّكِ مصألثٍ َنْو جيعل لكذ حدريصً 

َعثَج عو ةأن ال يلتل اخلرو احدريصً  َذا غلٌط ىلع الهذاٌب كٍِّا نذٌٍب نو الهذاٌب الهخت ٌَ  و
ا اإلفخاء فهلاٌم للهخخٍد فلْط  دريس نلاٌم للهخخٍد والُهَلّلِ ألنذ اتلذ  والفلٍاء كٍِّم  .وأنذ

 أن جيخٍَد ةها ينخيه إيلً ِعلُهًفالهفيت يُطلَب نيً 

ا الُهَدّرِس فال َذا اكن الهذنَرة ةهصائلً نختًَع  نذًٌتا َدرذس فإذا لَِم يُطلَب نيً ذَ  وأنذ  شائًغا ٌَ
ا َذا فُيَلّلِ  يعخز وكد طاكخً كدر وَشعً يتذل أن هل ةدذ  فال اإلفخاء نلام يف وأنذ  .الهذٌب ٌَ

 .فللعالِم أن ُيَلّلِ نها شيأيت

 .لكْو َنْو اكىج هل كُدرةٌ ىلع االحخٍاد فأفيَت فإىًذ حينئٍذ ال يُعاب

افّعِ أو نذٌب أو  ال أحرك نذٌب أيب حييفثَ ) :نثاًل فَهْو يلَل ايلَم  نذٌب نالٍم أو نذٌب الشذ
َذا فلد أخطأ = (فيت نو الهخأّخِريوألحل إفخاء نُ  أمحدَ  ٌَ ٌ  ألنذ  فُخَلّلِ  الهفيت دلخٌٍد وأىَج ُنَلّلِ

 .ُنفخيم

ا يف اتلذدريس فَلَم وهَل أن يلزتم ةخدريس الهذٌب ا  .لهختَع َوفْق نا ٌَ عليًوأنذ

م إذا َدرذشَا الفلً أو  ة أٌل العلم نو فلٍاء الهذاٌب كٍِّم وحدَت أىٍذ َا فيً وإذا رأيَج حادذ َصيذف
َه ىلع الهذٌبِ  َا اكىْج  حعل َاٌل خيالفَن فيٍا الهذٌَب وإذا أفخ َذا يف لّكِ نذٌٍب  لٍم أك ٌَ

. 

َذا ابلل ونيٍم الهذٌب ٌَ َ نذٌ الهشٍَر يف   .ب احلياةلثٌو



 
 

 

ةً يف مصألثٍ  :ونو األختار الهيلَلث عو ابُلٍَتِّ  اآلخذيو عيً فعاةًَ ةعض أصحاةً  أىًذ أفيت مرذ
د هل ابلٍَ ةأىًذ خالَف الهذٌب ثمذ أخربه أىًذ إذا َدرذس الهذٌب  وكال كهًث شديدةً  تُّ الالكمَ فشدذ

ا ةي لًِأخرب ةعلِم أٌ  . يً وبني اهللوإذا أفيت أخرب ةها يراه حلًّ

اوي بلعض أصحاةً اآلخذيو عيًويف إحازة احل َمره عيد اإلفخاء ةالرُّحَع إىل كَيل  خذ
َ
أىًذ أ

دٍ  وأيب حيهيذث ةوٱاإلنانني الهخخٍديو الَهْخِد   رُلالًِفا حارةً  يكَن وكَلٍها كُدانث ةوٱ ذلهذ
َذا للهذٌب ٍَ  .فخلطَا ةني نلام اإلفخاء ونلام اتلذدريس أخطأ فيً انلذاس ايلَم نلامٌ  فـ

ِذهِ حال انلذاس يف األزنيث الهخأّخِرة يف العلم  ٌَ  َو
ٌ
نلاةل كٍَل فيً  وغريه أىًذ حيدث كٌَل فيً خطأ

 
ٌ
 .خطأ

الهث يه ةني ا ة الصذ ريلني فاحلصيث ةني شّيِئتنيواجلادذ ٍُدى ةني طالتلني لطذ  .وال
 
 

   ((الَركات)) رشح 

 نو ةرىانج نٍهات العلم 

 


