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3 مقدمة النا�شر

مقدمة الن��شر


وآله  حممد  ونبّينا  والسالم عىل سيدنا  والصالة  العاملني،  احلمد هلل ربِّ 

الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين، 

اللهم وفقنا وسائر املشتغلني للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين.

وبعد: 

فقد دعت احلاجة إىل تأليف منهج خمترص يف األخالق التي ختص طالب 

العلم؛ ألمهية هذا العلم، بدياًل عن املناهج األخالقية اخلاصة بأخالق طلبة 

العلوم الدينية القديمة ولكل املراحل وباألخص طلبة املراحل التمهيدية يف 

احلوزة العلمية، أو ضمن مرشوع الدورات التثقيفية العامة.

للشهيد  املفيد واملستفيد(  املريد يف أدب  أن أخترص كتاب )منية  فرأيت 

الثاين الشيخ زين الدين عيل بن أمحد العاميل ، فهذبته آخذًا بزبدته تاركًا 

الوقت احلارض يف  ما يشبه بعضها يف  مبينًا  املبتىل هبا يف زماننا،  املسائل غري 

وحذفت  بعض،  يف  األبــواب  بعض  وأدغمُت  شارحتني،  بني  أو  اهلامش 

أبوابًا كاملة العتقادي بعدم أمهيتها يف زماننا أو لُعْدم موضوعها، وقدمت 
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س  بعض املواضيع وأخرت أخرى، معتقدًا أن ذلك أنسب يف املنهجية للمدرِّ

والطالب..

األساتذة  إخويت  وموصيًا  والتوفيق،  التسديد  القدير  العيل  اهلل  سائاًل 

واهلل والــدعــاء،  بالوفاء  الطلبة  وأبنائي  والنصيحة،  بالسامح   الفضالء 

ويل التوفيق.

الأقل
اأحمد ال�صيخ عبد الر�صا ال�صايف

كربالء املقد�صة يف اخلام�س من املحرم احلرام
1435هـ



5 مقدمة امل�ؤلف

مقدمة امل�ؤلف


عىل  اهلل  وصىل  يعلم،  مل  ما  اإلنسان  عّلم  بالقلم،  عّلم  الذي  هلل  احلمد 

حبيبه وعبده ونبيه حممد، أفضَل من َعِلم وَعّلم، وعىل آله وأصحابه املتأدبني 

بآدابه وسلَّم.

أما بعد:

فإن كامل اإلنسان هو بالعلم، الذي يضاهئ به مالئكة السامء، ويستحق 

عىل  مداُده  ويفضل  الدنيا،  يف  الثناء  مجيل  مع  العقبى  يف  الدرجات  رفيع  به 

دماء الشهداء، وتضع املالئكُة أجنحتها حتت رجليه إذا مشى، ويستغفر له 

الطري يف اهلواء واحليتان يف املاء، ويفضل نوَمُة ليلٍة من لياليه عىل عبادة العابد 

سبعني سنة، وناهيك بذلك جاللًة وعظاًم.

لكن ليس مجيع العلم يوجب الزلفى، وال حتصيله كيف اتفق يثمر الرضا، 

بل لتحصيله رشائط، ولرتتيبه ضوابط، وللمتلبس به آداب ووظائف، ولطلبه 

أوضاع ومعارف، ال بد ملن أراد شيئًا منه من الوقوف عليها، والرجوع يف 

ه. مطلوبه إليها، لئال يضيع سعيه وال خيمد َجـدُّ
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وكم رأينا بغاة هذا العلم الرشيف دأبوا يف حتصيله، وأجهدوا نفوسهم 

يف طلبه ونيله، ثم بعضهم مل جيد لذلك الطلب ثمرة، وال حصل منه عىل غاية 

ل شيئًا منه يف مدة مديدة طويلة، كان يمكنه حتصيل  معتربة. وبعضهم حصَّ

أضعافه يف برهة يسرية قليلة، وبعضهم مل يزده العلم إاّل بعدًا عن اهلل تعاىل 

َم َيَْشى  وقسوة وقلبا مظلام، مع قول اهلل سبحانه وهو أصدق القائلني: ﴿إِنَّ

اهللَ ِمْن ِعَباِدِه الُعَلَمُء﴾، وما كان سبب ذلك وغريه من القواطع الصادة هلم 

عن بلوغ الكامل إال إخالهلم بمراعاة األمور املعتربة من الرشائط واآلداب، 

وغريها من األحوال.

وقد رأينا يف هذه الرسالة إفراد نبذة من رشائط العلم وآدابه، وما يتبع 

بغيته  إىل  له  موصلة  تدبرها،  ملن  تعاىل  اهلل  شاء  إن  نافعة  وظائفه،  من  ذلك 

اهلل  كالم  من  مستنَبَطة  وكررها،  خاطره  صحائف  عىل  وَنَقَشها  راعاها  إذا 

تعاىل وكالم رسوله واألئمة، وكالم أساطني احلكمة والدين والعلامء 

الراسخني، وسميُتها: )منية املريد يف أدب املفيد واملستفيد(.

وأنا أسأل اهللَ تعاىل من فضله العميم، وجوده القديم، أن ينفع هبا نفيس 

أجري  عليها  جيزل  وأن  املسلمني،  من  هلا  يوفَّق  وَمن  وأحبائي،  وخاصتي 

وثوايب ويثبت يل هبا قدم صدق يوم الدين، إنه جواد كريم.

َبة عىل مقدمة وأبواب وخامتة: وهي مرتَّ
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اأما املقدمة
فتشتمل عىل مجلة من التنبيه عىل فضله من الكتاب والسنة واألثر ودليل 

العقل، وفضل حامليه ومتعلميه واهتامم اهلل سبحانه بشأهنم ومتييزهم عمن 

سواهم، وفيها فصول: 

الف�شل الأول

يف ف�شل العلم والعلم�ء واملتعلمني من القراآن الكرمي

الدليل األول: اعلم أن اهلل سبحانه جعل العلم هو السبب الكيل خللق 

اهلل  قال  فقد  وفخرًا،  جاللًة  بذلك  وكفى  طرًا،  والسفيل  العلوي  العامل  هذا 

ِمْثَلُهنَّ  األَْرِض  َوِمَن  َسَمَواٍت  َسْبَع  َخَلَق  الَِّذي  ﴿اهلل  كتابه:  حمكم  يف  تعاىل 

ٍء َقِديٌر َوَأنَّ اهلل َقْد َأَحاَط بُِكلِّ  ُل األَْمُر َبْيَنُهنَّ لَِتْعَلُموا َأنَّ اهلل َعىَل ُكلِّ َشْ َيَتَنزَّ

ٍء ِعْلًم﴾. َشْ

وكفى هبذه اآلية دليل عىل رشف العلم، ال سيام علم التوحيد الذي هو 

أساس كل علم، ومدار كل معرفة.

الدليل الثاين: قوله سبحانه يف أول سورة أنزهلا عىل نبيه حممد حيث 

اْقَرْأ   * َعَلٍق  ِمْن  اإِلْنَساَن  َخَلَق  َخَلَق *  الَِّذي  َربَِّك  بِاْسِم  تعاىل: ﴿اْقَرْأ  قال 
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َيْعَلْم﴾، فقد افتتح  َلْ  َما  اإِلْنَساَن  َم  بِالَقَلِم * َعلَّ َم  َعلَّ الَِّذي  َوَربَُّك األَْكَرُم * 

جعل  حيث  العلم،  بنعمة  أردفها  ثم  االجيــاد،  بنعمة  املجيد  الكريم  كتابه 

سبحانه العلم أعىل رشف، وأول منَّة امتن هبا عىل ابن آدم بعد خلقه وإبرازه 

من ظلمة العدم إىل ضياء الوجود، فلو كان َثمَّ منَّة أو توجد نعمة بعد نعمة 

اإلجياد هي أعىل من العلم ملا خصه اهلل تعاىل بذلك، وصّدر به نور اهلداية، 

وطريق الداللة عىل الرصاط املستقيم اآلخذ بحجزة الرباعة، ودقائق املعاين 

وحقائق البالغة.

أخس  أهنا  مع  علقه،  كونه  وهو  اإلنسان،  حال  أول  ذكر  تعاىل  إنه  كام 

األشياء، وآخر حاله، وهو صريورته عاملًا، وهو أجلِّ املراتب، فكأنه تعاىل 

قال: كنَت يف أول حالك يف تلك الدرجة التي هي غاية اخلساسة، فرصت يف 

آخر حالك يف هذه الدرجة التي هي الغاية يف الرشف والنفاسة.

وهذا إنام يتم لو كان العلم أرشف املراتب، إذ لو كان غريه أرشف، لكان 

ذكر ذلك اليشء يف هذا املقام أوىل.

َم اإِلْنَساَن َما  َم بِالَقَلِم * َعلَّ ثم انه تعاىل قال: ﴿َوَربَُّك األَْكَرُم * الَِّذي َعلَّ

َلْ َيْعَلْم﴾، وهذا يدل عىل أن اهلل سبحانه اختص بوصف األكرمية، ألنه علم 

اإلنسان العلم، فلو كان يشء أفضل من العلم وأنفس لكان اقرتانه باالكرمية 

املؤداة بأفعل التفضيل، أوىل  .
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َم  تعاىل: ﴿إِنَّ َيَْشى﴾. وقوله  َمْن  ُر  كَّ تعاىل: ﴿َسَيذَّ قوله  الثالث:  الدليل 

َيَْشى اهللَ ِمْن ِعَباِدِه الُعَلَمُء﴾.

حيث بنى اهلل سبحانه ترتُّب قبول احلق واألخذ به عىل التذكر، والتذكر 

عىل اخلشية. وحرص اخلشية يف العلامء.

الدليل الرابع: قوله تعاىل: ﴿َوَمْن ُيْؤَت احِلْكَمَة َفَقْد ُأوِتَ َخرْيًا َكثرِيًا﴾. 

حيث سمى اهلل سبحانه العلم باحلكمة، وعّظم أمر احلكمة.

الدليل اخلامس: قوله سبحانه: ﴿َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َل 

ُر ُأوُلو األَْلَباِب﴾. حيث رّجح العاملنِي عىل كّل َمن سواهم. َم َيَتَذكَّ َيْعَلُموَن إِنَّ

ُه َل إَِلَه إِلَّ ُهَو َوامَلَلئَِكُة َوُأوُلو  الدليل السادس: قوله تعاىل: ﴿َشِهَد اهلل َأنَّ

الِعْلِم﴾، حيث قرن سبحانه أويل العلم بنفسه ومالئكته.

وزاد يف إكرامهم عىل ذلك مع االقرتان املذكور، بقوله  الدليل السابع: 

اِسُخوَن يِف الِعْلِم﴾، وبقوله تعاىل: ﴿ُقْل  تعاىل: ﴿َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إِلَّ اهلل َوالرَّ

َكَفى بِاهلل َشِهيدًا َبْينِي َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم الكَِتاِب﴾.

ُأوُتوا  َوالَِّذيَن  ِمْنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن  الثامن: وقال تعاىل: ﴿َيْرَفِع اهلل  الدليل 

الِعْلَم َدَرَجاٍت﴾، ففضل العلامء عىل مجيع االصناف بدرجات، فوجب كون 

العلامء أفضل الناس.
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الدليل التاسع: وقد خص اهلل سبحانه يف كتابه العلامء بخمس مناقب: 

اِسُخوَن يِف الِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا بِه﴾. الأوىل: اإليامن، حيث قال: ﴿َوالرَّ

َوامَلَلئَِكُة  ُهَو  إِلَّ  إَِلَه  َل  ُه  َأنَّ اهلل  ﴿َشِهَد  قال:  حيث  التوحيد،  الثانية: 

َوُأوُلو الِعْلِم﴾.

الثالثة: البكاء واخلشوع، حيث قال: ﴿إِنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا الِعْلَم ِمْن َقْبلِِه 

َنا  َنا إِْن َكاَن َوْعُد َربِّ دًا َوَيُقوُلوَن ُسْبَحاَن َربِّ وَن لِْلَْذَقاِن ُسجَّ إَِذا ُيْتىَل َعَلْيِهْم َيِرُّ

وَن لِْلَْذَقاِن َيْبُكوَن َوَيِزيُدُهْم ُخُشوعًا﴾. مَلَْفُعولً * َوَيِرُّ

َم َيَْشى اهللَ ِمْن ِعَباِدِه الُعَلَمُء﴾. الرابعة: اخلشية، حيث قال: ﴿إِنَّ

العلم  من  آتاه  ما  مع  له  آمرًا  لنبيه  خماطبًا  تعاىل  وقال  العارش:  الدليل 

واحلكمة: ﴿َوُقْل َربِّ ِزْديِن ِعْلًم﴾.

الدليل احلادي عرش: وقال تعاىل: ﴿َبْل ُهَو آَياٌت َبيِّنَاٌت يِف ُصُدوِر الَِّذيَن 

ُأوُتوا الِعْلَم﴾.

َوَما  لِلنَّاِس  ا  ُبَ َنْضِ األَْمَثاُل  ﴿َوتِْلَك  تعاىل:  وقال  عرش:  الثاين  الدليل 

َيْعِقُلَها إِلَّ الَعاملُِوَن﴾.



11 الف�شل الثاين: فيما روي عن النبي يف ف�شل العلم والعلماء واملتعلمني

الف�شل الث�ين

 فيم� روي عن النبي يف ف�شل العلم والعلم�ء واملتعلمني

الـلَّه به خريًا يفقْهه يف الدين(. فلو كان هناك  ُيِرد   قول النبي: )من 

يشء أفضل من العلم لذكره.

 وقوله: )طلب العلم فريضة عىل كل مسلم(.

 وقوله: )من طلب علًم فأدركه، كتب اهلل له كفلني من األجر، ومن 

طلب علًم فلم يدركه، كتب اهلل له كفًل من األجر(.

 قوله: )َمن أحب أن ينظر إىل عتقاء اهلل من النار فلينظر إىل املتعلمني، 

فَوالذي نفيس بيده ما من متعلم يتلف إىل باب العال إل كتب اهلل له بكل 

األرض  اجلنة، ويميش عىل  مدينة يف  قدم  بكل  له  اهلل  وبنى  عبادة سنة،  قدم 

 وهي تستغفر له، ويميس ويصبح مغفورًا له، وشهدت امللئكة أهنم عتقاء اهلل

من النار(.

وإن  ليله،  القائم  هناره،  كالصائم  فهو  العلم،  طلب  )َمن   :وقوله  

فأنفقه يف قبيس ذهبًا  أبو  أن يكون  له من  الرجل خري  يتعلمه  العلم   بابًا من 

سبيل اهلل(.



خمت�شر منية املريد12

وقوله : )َمن جاءه املوت وهو يطلب العلم ليحيي به اإلسلم، كان بينه 

وبني األنبياء درجة واحدة يف اجلنة(.

وقوله: )فضل العال عىل العابد كفضيل عىل أدناكم، إن اهلل وملئكته 

املاء،  يف  احلوت  وحتى  ُجْحرها،  يف  النملة  حتى  واألرض  السموات  وأهل 

ليصّلون عىل معلم الناس اخلري(.

وقوله: )من خرج يف طلب العلم فهو يف سبيل اهلل حتى يرجع(.

 وقوله: )من خرج يطلب بابًا من العلم لريد به باطًل إىل حق، وضالً 

إىل هدًى، كان عمله كعبادة أربعني عامًا(.

أن  من  لك  خري  واحدًا  رجًل  بك  اهلل  هيدي  )لئن   :لعيل  وقوله

يكون لك ُحْر النََّعم(.

خلفاؤك؟  وَمن  اهلل،  رسول  يا  فقيل:  خلفائي(:  اهلل  )رحم   :وقوله

قال: )الذين حييون سنتي ويعلموهنا عباد اهلل(.

وقوله: )من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ل 

ينقص ذلك من أجرهم شيئًا، ومن دعا إىل ضللة كان عليه من اإلثم مثل 

آثام من تبعه ل ينقص ذلك من آثامهم شيئًا(.

وقوله: )إذا مات ابُن آدم انقطع عمُله إل من ثلث: صدقة جارية، أو 



13 الف�شل الثاين: فيما روي عن النبي يف ف�شل العلم والعلماء واملتعلمني

علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له(.

  وقوله: )إن امللئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بم يصنع(.

العلم أظلت عليه امللئكة، وبورك له يف  وقوله: )من غدا يف طلب 

معشيته، ول ينقص من رزقه(.

وقوله: )من سلك طريقًا يلتمس به علًم سهل اهلل له طريقًا إىل اجلنة(.

وقوله: )نوم مع علم خري من صلة عىل جهل(.

وقوله: )فقيه أشدُّ عىل الشيطان من ألف عابد(.

 وقوله: )إن مثل العلمء يف األرض كمثل النجوم يف السمء، هيتدى با 

يف ظلمت الرب والبحر، فإذا انطمست، أوشك أن تضل اهلداة(.  

م ناٍش نشأ يف العلم والعبادة حتى يكرب، أعطاه اهلل تعاىل   وقوله: )أيُّ

يقًا(. يوم القيامة ثواب اثنني وسبعني صدِّ

 وقوله: )يقول اهلل عزوجل للعلمء يوم القيامة: إين ل أجعل علمي 

وحلمي فيكم إل وأنا أريد أن أغفر لكم عىل ما كان منكم، ول أبايل(.

وقوله: )ما ُجع شء إىل شء أفضل من علم إىل حلم(.

وقوله: )ما تصدق الناس بصدقه مثل علم ُينرش(.
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 وقوله: )ما أهدى املرء املسلم إىل أخيه هدية أفضل من كلمة حكمة 

يزيده اهلل با هدًى، ويرده عن ردًى(.

وقوله: )أفضل الصدقة أن يعلم املرء علًم ثم يعلمه أخاه(.

وقوله: )العال واملتعلم رشيكان يف األجر، ول خري يف سائر الناس(.

وقوله: )قليل العلم خري من كثري العبادة(.

وقوله: )من غدا إىل املسجد ل يريد إل ليتعلم خريًا أو ليعلمه، كان 

له أجر معـتمر تام العمرة، وَمن راح إىل املسجد ل يريد إل ليتعلم خريًا أو 

ليعلمه فله أجر حاج تام احلجة(.

تكن ول  حمــبــًا،  أو  مستمعًا  أو  متعلًم  أو  عــاملــًا  )أغـــُد   :وقوله   

اخلامسة فتهلك(.

احلــال ــذه  ه عــىل  ــو  وه العلم  طــالــب  املـــوت  ــاء  ج )إذا   :وقوله 

مات شهيدًا(.

آبائه  عن  رواية   الرضا موسى  بن  عيل  احلسن  أبو  اإلمام  وقال   

عن النبي أنه قال: )طلب العلم فريضة عىل كل مسلم، فاطلبوا العلم يف 

مظانِّه واقتبسوه من أهله، فإن تعلَُّمه هلل تعاىل حسنة، وطلبه عبادة، واملذاكرة 

ألهله  وبذله  صدقة،  يعلمه  ل  من  وتعليمه  جهاد،  به  والعمل  تسبيح،  به 
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قربة إىل اهلل تعاىل، ألنه معال احللل واحلرام، ومنار سبيل اجلنة، واملؤنس يف 

ث يف اخللوة، والدليل عىل  الوحشة، والصاحب يف الغربة والوحدة، واملحدِّ

به  اهلل  يرفع  الرساء والضاء، والسلح عىل األعداء، والزين عند األخّلء، 

أقوامًا فيجعلهم يف اخلري قادة، تقتبس آثارهم، ويقتدى بفعاهلم، وينتهى إىل 

آرائهم، َترغب امللئكة يف َخلَّتهم، وبأجنحتها متسحهم، ويف صلواهتا تبارك 

ه، وسباع  عليهم. ويستغفر هلم كلُّ َرطِب ويابس، حتى حيتان البحر وهوامِّ

الرب وأنعامه. إن العلم حياُة القلوب من اجلهل، وضياُء األبصار من الظلمة، 

األبرار،  وجمالس  األخيار،  منازل  بالعبد  يبلغ  الضعف،  من  األبدان  وقوة 

ومدارسته  بالصيام،  يعدل  فيه  الذكر  واألوىل،  اآلخرة  يف  العىل  والدرجات 

بالقيام، به يطاع الرب ويعبد، وبه توصل األرحام، ويعرف احللل واحلرام. 

والعلم إمام، والعمُل تابعه، ُيلهمه السعداء، وحُيرمه الشقياء، فطوبى ملن ل 

حيرمه اهلل من حظه(.

العلم  طلب  الدين  كمل  أن  )اعلموا   :املؤمنني أمري  اإلمــام  وقال 

املال  إن  املال،  طلب  من  عليكم  أوجُب  العلم  طلب  وإن  أل  به،  والعمل 

لكم،  وَسَيفي  ضمنه،  وقد  بينكم،  عادل  َقَسَمه  قد  لكم،  مضمون  مقسوم 

والعلم خمزون عند أهله، وقد ُأمرتم بطلبه من أهله، فاطلبوه(.

وعنه: )العال أفضل من الصائم القائم املجاهد، وإذا مات العال َثُلم 
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يف اإلسلم ثلمة ل يسدها إل َخَلف منه(.

وعنه: )كفى بالعلم رشفًا أن يّدعيه َمن ل حيسنه، ويفرح به إذا نسب 

إليه، وكفى باجلهل ذمًا أن يربأ منه َمن هو فيه(.

وعنه أنه قال لكميل بن زياد: )يا كميل، العلم خري من املال، العلم 

حيرسك وأنت حترس املال، والعلم حاكم، واملال حمكوم عليه، واملال تنقصه 

النفقة، والعلم يزكو عىل النفاق(.

وعنه أيضًاً: )العلم أفضل من املال بسبعة: 

األول: أنه مرياث النبياء، واملال مرياث الفراعنة.

الثاين: العلم ل ينقص بالنفقة، واملال ينقص با.

الثالث: حيتاج املال إىل احلافظ، والعلم حيفظ صاحبه.

الرابع: العلم يدخل يف الكفن ويبقى املال.

اخلامس: املال حيصل للمؤمن والكافر، والعلم ل حيصل إل للمؤمن.

السادس: جيع الناس حيتاجون إىل العال يف أمر دينهم، ول حيتاجون إىل 

صاحب املال.

السابع: العلم يقوي الرجل عىل املرور عىل الرصاط، واملال يمنعه(.
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وقال: )قيمة كل امرئ ما يعلمه(. ويف لفظ آخر: )ما حيسنه(.

وقال اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني: )لو يعلم الناس ما يف 

طلب العلم لطلبوه ولو بسفك املهج، وخوض اللجج، إن اهلل تعاىل أوحى 

، اجلاهل املستخف بحق أهل العلم، التارك  إىل دانيال: أنَّ أمقت عبادي إيَلَّ

اللزم  اجلزيل،  للثواب  الطالب  التقي  إيَلَّ  عبيدي  أحب  وأنَّ  بم،  للقتداء 

للعلمء، التابع للحلمء، القابل عن احلكمء(.

وعن الباقر قال: )من علَّم باَب هدًى فله مثُل أجر َمن عِمَل به، ول 

ينقص أولئك من أجورهم شيئًا، ومن علَّم باَب ضللة، كان عليه مثُل أوزار 

َمن عمل به، ول ينقص أولئك من أوزارهم شيئًا(.

وعنه: )عالٌ ُينتفع بعلمه أفضل من سبعني ألف عابد(.

ُم العلم منكم له أجر املتعلم، وله الفضل عليه،   وعنه: )إن الذي يعلِّ

فتعلموا العلم من حلة العلم وعلموه إخوانكم كم علَّمكموه العلمء(.

وعنه: )مَلَجلس أجلسه إىل من أثق به أوثق يف نفيس من عمل سنة(.

 وعن الصادق: )َمن علَّم خريًا فله مثل أجر َمن عمل به(.

قلت: فإن علَّمه غريه جيري ذلك له؟

قال: )إن علَّمه الناس كلَّهم جرى له(.
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قلت: فإن مات؟

قال: )وإن مات(.

وعنه: )عليكم بالتفقه يف دين اهلل، ول تكونوا أعرابًا، فإن من ل يتفقه 

يف دين اهلل ل ينظر اهلل إليه يوم القيامة، ول يزكِّ له عمًل(.

وعنه: )لَوددُت أن أصحايب رضبت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا(.

وعنه: )إذا أراد اهلل بعبد خريًا، فقهه يف الدين(.

وعنه: )...الراوية حلديثنا َيُشدُّ به قلوَب شيعتنا أفضل من ألف عابد(.

من إبليس  إىل  أحب  املؤمنني  من  يموت  أحد  من  )ما  قال:   وعنه 

موت فقيه(.

وعنه: )إذا مات املؤمن الفقيه َثُلم يف اإلسلم ثلمة ل يسدها شء(.

وبقاع  امللئكة  عليه  بكت  املؤمن  مات  )إذا   :الكاظم اإلمام  وقال 

األرض التي كان يعبد اهلل عليها، وأبواب السمء التي كان يصعد منها أعمله، 

وثلم يف اإلسلم ثلمة ل يسدها شء، ألن املؤمنني الفقهاء حصون اإلسلم 

كحصن سور املدينة هلا(.

ِميَثاَق  َأَخْذَنا  ﴿َوإِْذ  تعاىل:  قوله  تفسري  يف   :العسكري اإلمام  وقال 
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ائِيَل َل َتْعُبُدوَن إِلَّ اهلل...﴾ إىل قوله تعاىل: ﴿َوالَيَتاَمى﴾، وأما قوله  َبنِي إِْسَ

عزوجل: ﴿َوالَيَتاَمى﴾ فإن رسول اهلل قال: )حثَّ اهلل تعاىل عىل بِرِّ اليتامى 

لنقطاعهم عن آبائهم، فمن صاهنم صانه اهلل، ومن أكرمهم أكرمه اهلل، ومن 

مسح يده برأس يتيم رفقًا به جعل اهلل تعاىل له يف اجلنة بكل شعرة مّرت حتت 

يده قرصًا أوسع من الدنيا بم فيها، وفيها ما تشتهي األنفس وتَلـذُّ األعني وهم 

فيها خالدون(.

ثم قال: )وأشد من ُيْتم هذا اليتيم يتيم انقطع عن إمامه، ل يقدر عىل 

الوصول إليه، ول يدري كيف حكمه فيم يبتىل به من رشائع دينه، أل فمن 

املنقطع عن مشاهدتنا  اجلاهل برشيعتنا  فهذا  بعلومنا،  عاملًا  كان من شيعتنا 

يتيم يف حجره، أل فمن هداه وأرشده وعلَّمه رشيعتنا، كان معنا يف الرفيق 

.)األعىل، حدثني بذلك أيب عن أبيه عن آبائهم عن رسول اهلل

ضعفاء  فأخرج  برشيعتنا،  عاملًا  شيعتنا  من  كان  )َمن   :عيل وقال 

شيعتنا من ظلمة جهلهم إىل نور العلم الذي حبوناه به، جاء يوم القيامة عىل 

رأسه تاج من نور ييضء ألهل تلك العرصات، وُحلَّة ل يقوم ألقل سلك 

منها الدنيا بحذافريها، ثم ينادي مناٍد: هذا عال من بعض تلمذة آل حممد، 

أل فَمن أخرجه يف الدنيا من حرية جهله، فليتشبث بنوره ليخرجه من حرية 

ظلمة هذه العرصات إىل ُنَزه اجلنان، فيخرج كل من كان علَّمه يف الدنيا خريًا، 
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أو فتح عن قلبه من اجلهل قفًل، أو أوضح له عن شبهة(.

وقال: )وحضت امرأة عند فاطمة الصديقة عليها السلم، فقالت: 

إن يل والدة ضعيفة، وقد لبس عليها يف أمر صلهتا شء، وقد بعثتني إليك 

ت  عرشَّ أن  إىل  ثلثت،  ثم  فأجابت،  َثنَّت  ثم  ذلك،  عن  فأجابتها  أسألك، 

فأجابت، ثم خجلت من الكثرة، وقالت: ل أشق عليك يا بنت رسول اهلل. 

قالت فاطمة عليها السلم: هات سيل عم بدا لك، أرأيت من اكرتى يصعد 

يومًا إىل سطح بحمل ثقيل وكِراه مائة ألف دينار أيثقل عليه؟ قالت: ل.

فقالت: أكرتيُت أنا لكل مسألة بأكثر من ملء ما بني الثرى إىل العرش 

شيعتنا  علمء  إن  يقول:   أيب سمعت  عيل،  يثقل  ل  أن  فأحرى  لؤلؤا، 

حُيرشون فُيخلع عليهم من خلع الكرامات عىل قدر كثرة علومهم، وجدهم 

يف إرشاد عباد اهلل، حتى يلع عىل الواحد منهم ألف ألف خلعة من نور، ثم 

ينادي منادي ربنا عز وجل:

آبائهم  عن  انقطاعهم  عند  هلم  الناعشون  حممد  آل  أليتام  الكافلون  أهيا 

الذين هم أئمتهم! هؤلء تلمذتكم، واليتام الذين كفلتموهم، ونعشتموهم، 

الدنيا، فيخلعون عىل كل واحد من أولئك  العلوم يف  فاخلعوا عليهم خلع 

األيتام عىل قدر ما أخذ عنهم من العلوم، حتى أن فيهم -يعني يف األيتام -ملن 

يلع عليه مائة ألف حلة، وكذلك يلع هؤلء األيتام عىل من تعلم منهم، ثم 



21 الف�شل الثاين: فيما روي عن النبي يف ف�شل العلم والعلماء واملتعلمني

إن اهلل تعاىل يقول: أعيدوا عىل هؤلء العلمء الكافلني لليتام حتى تتموا هلم 

خلعهم وتضعفوها، فيتم هلم ما كان هلم قبل أن يلعوا عليهم، ويضاعف 

هلم، وكذلك مرتبتهم ممن خلع عليهم عىل مرتبتهم.

قالت فاطمة عليها السلم: يا أَمة اهلل، إن سلكًا من تلك اخللع ألفضل 

مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة، وما فضُل ما طلعت عليه الشمس؟ 

فإنه مشوب بالتنغيص والكدر(.

عن  املنقطع  حممد  آل  يتيم  كافل  )فضل   :عيل بن  احلسن  وقال   

مواليه الناشب يف تيه اجلهل، يرجه من جهله، ويوضح له ما اشتبه عليه عىل 

ها(. فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه، كفضل الشمس عىل السُّ

حمنتنا  عنا  قَطَعْته  يتيًم،  لنا  كفل  )من   :عيل بن  احلسني  وقــال 

له  إليه حتى أرشده وهداه، قال  التي سقطت  باستتارنا، فواساه من علومنا 

اهلل عّز وجل: يا أهيا العبد الكريم املوايس، إين أوىل بذا الكرم، اجعلوا له يا 

إليها ما  ملئكتي يف اجلنان بعدد كل حرف علَّمه ألف ألف قرص، وضموا 

يليق با من سائر النعم(.

 :موسى إىل  وجل  عّز  اهلل  )أوحــى   :احلسني بن  عيل  وقــال 

قال:  أفعل؟  كيف  رب  يا  قــال:   . إيلَّ خلقي  وحبب  خلقي،  إىل  )حببني 

ْرهم آلئي ونعمئي ليحبوين، فَلن تردَّ آبقًا عن بايب أو ضالً عن فنائي،  ذكِّ
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 :موسى قال  ليلها.  وقيام  هنارها  بصيام  سنة  مائة  عبادة  من  لك  أفضل 

عن  الضال  فمن  قال:  املتمرد.  العايص  قال:  منك؟  اآلبق  العبد  هذا  ومن 

اجلاهل  عَرفه،  ما  بعد  عنه  الغائب  فه،  تعرِّ زمانه  بإمام  اجلاهل  قال:  فنائك؟ 

مرضاته(،  إىل  به  ويتوصل  ربه،  به  يعبد  وما  رشيعته،  فه  تعرِّ دينه،  برشيعة 

 قال عيل بن احلسني: )فأبرشوا معارش علمء شيعتنا بالثواب األعظم

واجلزاء األوفر(.

وقال حممد بن عيل: )العاِل كَمن معه شمعة تيضء للناس، فكل 

من أبرص بشمعته دعا له بخري، كذلك العال معه شمعة يزيل با ظلمة اجلهل 

واحلرية، فكل من أضاءت له فخرج با من حريٍة، أو نجا با من جهٍل، فهو 

من عتقائه من النار، واهللُ تعاىل يعوضه عن ذلك بكل شعرة ملن أعتقه ما هو 

أفضل به من الصدقة بمئة ألف قنطار عىل غري الوجه الذي أمر اهلل عّز وجل 

به، بل تلك الصدقة وبال عىل صاحبها، ولكن يعطيه اهلل ما هو أفضل من 

مائة ألف ركعة بني يدي الكعبة(.

 وقال جعفر بن حممد: )علمء شيعتنا مرابطون يف الثغر الذي ييل 

إبليس وعفاريته، ويمنعوهنم عن اخلروج عىل ضعفاء شيعتنا، وعن أن يتسلط 

إبليس وشيعته النواصب، أل فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن 

جاهد الروم والرتك واخلزر ألف ألف مرة، ألنه يدفع عن أديان حمبينا، وذاك 
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يدفع عن أبداهنم(.

وقال موسى بن جعفر: )فقيه واحد ينقذ يتيًم من أيتامنا، املنقطعني 

عن مشاهدتنا، والتعلم من علومنا أشد عىل إبليس من ألف عابد، ألن العابد 

مهه ذات نفسه فقط، وهذا مهه مع ذات نفسه ذات عباد اهلل وإمائه، لينقذهم 

من يد إبليس ومردته، وكذلك هو أفضل عند اهلل من ألف ألف عابد وألف 

ألف عابدة(.

الرجل  نعم  القيامة:  يوم  للعابد  )يقال   :موسى بن  عيل  وقال 

إن  أل  اجلنة.  فادخل  مؤونتك،  الناس  وكفيت  نفسك،  ذاُت  ُتك  مِهَّ كنت، 

الفقيه من أفاض عىل الناس خريه، وأنقذهم من أعدائهم ووفر عليهم نعم 

جنان اهلل، وحصل هلم رضوان اهلل تعاىل. ويقال للفقيه: أهيا الكافل أليتام آل 

حممد اهلادي لضعفاء حمبيه ومواليه! قف حتى تشفع لكل من أخذ عنك أو 

تعلم منك، فيقف، فيدخل اجلنة معه فِئام وفِئام، حتى قال عرشًا، وهم الذين 

أخذوا عنه علومه، وأخذوا عمن أخذ عنه إىل يوم القيامة، فانظروا كم فرق 

ما بني املنزلتني؟(.

ل بأيتام آل حممد املنقطعني عن   وقال حممد بن عيل: )إن من تكفَّ

إمامهم، املتحريين يف جهلهم، األساء يف أيدي شياطينهم ويف أيدي النواصب 

من أعدائنا، فاستنقذهم منهم، وأخرجهم من حريهتم، وَقَهر الشياطني برد 
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اهلل  عند  ليفضلوا  أئمتهم،  ودليل  ربم  بحجج  الناصبني  وقهر  وسواسهم، 

عىل العابد بأفضل املواقع، بأكثر من فضل السمء عىل األرض والعرش عىل 

ليلة  القمر  العابد كفضل  السمء، وفضلهم عىل هذا  الكريس واحلجب عىل 

البدر عىل أخفى كوكب يف السمء(.

 وقال عيل بن حممد: )لول من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلمء 

الداعني إليه والدالني عليه، والّذابني عن دينه بحجج اهلل، واملنقذين لضعفاء 

عباد اهلل من ِشباك إبليس ومردته، ومن فخاخ النواصب الذين يمسكون أزمة 

قلوب ضعفاء الشيعة، كم يمسك السفينة سكاهنا، ملا بقي أحد إل ارتد عن 

دين اهلل، أولئك هم األفضلون عند اهلل عّز وجل(.

 وقال احلسن بن عيل: )يأت علمء شيعتنا القوامون بضعفاء حمبينا 

وأهل وليتنا يوم القيامة، واألنوار تسطع من تيجاهنم، وعىل رأس كل واحد 

مسرية  ودورها  القيامة،  عرصات  يف  األنوار  تلك  انبثت  قد  باء  تاج  منهم 

ثلث ِمائة ألف سنة، فشعاع تيجاهنم ينبث، فل يبقى هناك يتيم قد كفلوه من 

ظلمة اجلهل وعلموه، ومن حرية التيه أخرجوه إل تعلق بشعبة من أنوارهم 

منازهلم  عىل  ينزلوهنم  ثم  اجلنان،  فوق  بم  حياذى  حتى  العلو  إىل  فرفعتهم 

املعدة هلم يف جوار أستاذهيم ومعلميهم، وبحضة أئمتهم الذين كانوا إليهم 

إل  التيجان  تلك  النواصب يصيبه من شعاع  ناصب من  يبقى  يدعون، ول 
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هلب  من  أشد  عليه  وحتول  لسانه،  وأخرس  أذنــاه،  وصمت  عيناه،  عميت 

النريان، فتحملهم حتى تدفعهم إىل الزبانية، فتدعوهم إىل سواء اجلحيم(.

الف�شل الث�لث

يف ف�شل العلم من الكتب ال�ش�لفة واحِلَكم القدمية 

قومًا  رأيت  فإن  عينك،  عىل  املجالس  اخرت  ُبني  )يا  البنه:  لقامن  قال    

يذكرون اهلل فاجلس معهم، فإن تكن عاملًا نفعك علمك، وإن تكن جاهًل 

ل  قومًا  رأيت  وإذا  معهم،  فتعمك  برحته  يظلهم  أن  اهلل  ولعل  علَّموك، 

ينفعك علمك، وإن كنت  ل  فإن تكن عاملًا  اهلل، فل جتلس معهم،  يذكرون 

جاهًل يزيدوك جهًل، ولعل اهلل أن يظلهم بعقوبة فتعمك معهم(.

أجعل  ل  فإين  احلكمة،  )عظِّم   :ملوسى تعاىل  اهلل  قال  التوراة:  ويف 

احلكمة يف قلب أحد إل وأردت أن أغفر له، فتعلَّْمها ثم اعمل با، ثم ابذهلا، 

كي تنال بذلك كرامتي يف الدنيا واآلخرة(.

الناس  من  حادثوا  ورهباهنم:  إسائيل  بني  ألحبار  )قل  الزبور:  ويف 

األتقياء فإن ل جتدوا فيهم تقيًا، فحادثوا العلمء، فإن ل جتدوا عاملًا، فحادثوا 

العقلء، فإن الُتقى والعلم والعقل ثلث مراتب ما جعلت واحدة منهن يف 
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خلقي، وأنا أريد هلكه(.

ويف اإلنجيل قال اهلل تعاىل يف السورة السابعة عرشة منه: )ويل ملن سمع 

بالعلم ول يطلبه، كيف حيرش مع اجلهال إىل النار!؟ اطلبوا العلم وتعلَّموه، 

فإن العلم إن ل ُيسعدكم ل ُيشقكم، وإن ل يرفعكم ل يضعكم، وإن ل يغنكم 

ل يفقركم، وإن ل ينفعكم ل يضكم، ول تقولوا: نخاف أن نعلم فل نعمل، 

عىل  وحق  لصاحبه،  يشفع  والعلم  ونعمل،  نعلم  أن  نرجو  قولوا:  ولكن 

ظنكم  ما  العلمء،  يا معرش  القيامة:  يوم  يقول  تعاىل  اهلل  إن  ل يزيه،  أن  اهلل 

بربكم؟ فيقولون: ظننا أن يرحنا ويغفر لنا. فيقول تعاىل: فإين قد فعلت، إين 

قد استودعتكم حكمتي ل لرش أردته بكم، بل خلري أردته بكم، فادخلوا يف 

صالح عبادي إىل جنتي برحتي(.

 :وقال مقاتل بن سليامن: وجدت يف اإلنجيل أن اهلل تعاىل قال لعيسى

النبيني  إل  خلقي  جيع  عىل  فضلتهم  فإين  فضلهم.  واعرف  العلمء،  )عظِّم 

الدنيا،  عىل  اآلخرة  وكفضل  الكواكب،  عىل  الشمس  كفضل  واملرسلني، 

وكفضيل عىل كل شء(.

يف عظيًم  ُيدعى  ــذاك  ف وَعــِمــل،  َعلِم  ــن  )َم  :املسيح كــالم   ومــن 

ملكوت السمء(.
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الف�شل الرابع

يف ف�شل العلم من الآث�ر وحتقيق�ت بع�ض العلم�ء 

عن أيب ذر: )باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعًا(.

وعن غريه: )يتشعب من العلم الرشف وإن كان صاحبه دنيا، والعز وإن 

كان مهينًا، والقرب وإن كان قصيًا، والغنى وإن كان فقريًا، والنبل وإن كان 

حقريًا، واملهابة وإن كان وضيعًا، والسالمة وإن كان سقياًم(.

والرشاب  الطعام  عنه  ُمنع  إذا  املريض  )أليس  العارفني:  بعض  وقال 

والدواء يموت؟ كذا القلب إذا منع عنه العلم والفكر واحلكمة يموت(.

فله سبع  احلفظ من علمه  ُيطِْق  ومل  العامل،  عند  )َمن جلس  آخر:  وقال 

وتنزل  عنده،  دام  ما  الذنوب  عنه  وحتبس  املتعلمني،  فضل  ينال  كرامات: 

الرمحة عليه إذا خرج من منزله طالبًا للعلم، وإذا جلس يف حلقة العامل نزلت 

له منها نصيب، وما دام يف االستامع يكتب له طاعة،  الرمحة عليه، فحصل 

وإذا استمع ومل يفهم ضاق قلبه بحرمانه عن إدراك العلم فيصري ذلك الغم 

ويرى  قلوهبم.  املنكرسة  عند  أنا  تعاىل:  لقوله  تعاىل،  اهلل  حرضة  إىل  وسيلة 

إعزاز املسلمني للعامل وإذالهلم للفساق، فريد قلبه عن الفسق، ومتيل طبيعته 

إىل العلم، وهلذا أمر بمجالسة الصاحلني(.
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وقال أيضًا: )من جلس مع ثامنية أصناف من الناس زاده اهلل ثامنية أشياء: 

من جلس مع األغنياء زاده اهلل حب الدنيا والرغبة فيها، ومع الفقراء حصل 

والكرب،  القسوة  اهلل  زاده  السلطان  تعاىل، ومع  اهلل  بَقْسم  والرضا  الشكر  له 

ومع النساء زاده اهلل اجلهل والشهوة، ومع الصبيان ازداد من اللهو واملزاح، 

ومع الفساق ازداد من اجلرأة عىل الذنوب وتسويف التوبة، ومع الصاحلني 

ازداد رغبة يف الطاعات، ومع العلامء ازداد من العلم(.

الف�شل اخل�م�ض

يف الدليل العقلي على ف�شل العلم

تشهد  السليمة  والعقول  ومعدومة.  موجودة  إىل  تنقسم  املعقوالت  إن 

بأن املوجود أرشف من املعدوم، بل ال رشف للمعدوم أصاًل. ثم املوجود 

ينقسم إىل مجاٍد وناٍم، والنامي أرشف من اجلامد. ثم النامي ينقسم إىل حساس 

وغريه، واحلساس أرشف من غريه. ثم احلساس ينقسم إىل عاقل وغري عاقل، 

وال شك أن العاقل أرشف من غريه. ثم العاقل ينقسم إىل عامل وجاهل، وال 

شبهة يف أن العامل أرشف من اجلاهل. فتبني بذلك أن العامل أرشف املعقوالت 

واملوجودات وهذا أمر يلحق بالواضحات.



29 الباب الأول: يف اآداب املعلم واملتعلم

الباب الأول 

يف اآداب املعلم واملتعلم
وهي ثالثة أنواع: 

 النوع األول: آداب اشرتكا فيها.

النوع الثاين: آداب يتص با املعلم.

النوع الثالث: آداب يتص با املتعلم.

النوع الأول
اآداب ا�شرتكا فيها

وهي قسامن: آداهبام يف أنفسهام، وآداهبام يف جملس الدرس.

الق�شم الأول: اآدابهم� يف اأنف�شهم�

وهي أمور: 

األمر األول: أول ما جيب عليهام إخالص النية هلل تعاىل يف طلبه وبذله، 

قيمة  ال  خَزَفة  تارة  العمل  يكون  وبسببها  النيات،  عىل  االعامل  مدار  فإن 
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وبال عىل صاحبه،  وتارة  قدرها،  لِعَظم  قيمتها  يعلم  وتارة جوهرة، ال  هلا، 

كل  عىل  فيجب  الواجبات.  بصورة  كان  وإن  السيئات،  ديوان  يف  مكتوب 

منهام أن يقصد بعمله وجَه اهلل تعاىل وامتثال أمره، وإصالح نفسه، وإرشاد 

عباده إىل معامل دينه، وال يقصد بذلك غرض الدنيا من حتصيل مال أو جاه أو 

شهرة أو متيُّز عن االشباه أو املفاخرة لالقران أو الرتفع عىل اإلخوان، ونحو 

ذلك من األغراض الفاسدة التي تثمر اخلذالن من اهلل تعاىل وتوجب املقت، 

وتفّوت الدار اآلخرة والثواب الدائم، فيصري من األخرسين أعامالً، الذين 

ضلَّ سعيهم يف احليوة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعًا.

واإلخالص حيصل بتصفية القلب عن مالحظة ما سوى اهلل تعاىل بالعبادة، 

يُن اخَلالُِص﴾، وقال  ِه الدِّ يَن * َأَل لِـلَّ َه خُمْلِصًا َلُه الدِّ قال اهلل تعاىل: ﴿َفاْعُبِد الـلَّ

يَن ُحَنَفاَء﴾، وقال تعاىل: ِه خُمْلِِصنَي َلُه الدِّ  تعاىل: ﴿َوَما ُأِمُروا إِلَّ لَِيْعُبُدوا الـلَّ

ِه َأَحدًا﴾،  ْك بِِعَباَدِة َربِّ ِه َفْلَيْعَمْل َعَمًل َصاحِلًا َوَل ُيرْشِ ﴿َفَمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ

فقد قيل: نزلت يف َمن يعمل العمل، وحيب أن حيمد عليه.

وقال خمربًا عن جربئيل عن اهلل عّز وجل أنه قال: )اإلخلُص سٌّ ِمن 

أساري، استودعُته قلَب َمن أحببُت ِمن عبادي(.

فأت  استشهد  رجٌل  عليه  القيامة  يوم  يقىض  الناس  أولَّ  )إنَّ   :وقال

حتى  فيك  قاتلُت  قال:  فيها؟  عملت  فم  قال:  فعَرفها،  نعمه،  فه  فعرَّ به، 
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استشهدُت. قال: كذبَت. ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل ذلك. ثم 

العلم وعلَّمه،  النار. ورجل تعلَّم  ألقَي يف  ُأمر به، فُسحب عىل وجهه حتى 

فه نعمه، فعَرفها، قال: فم عملَت فيها؟ قال: تعلمُت  وقرأ القرآن فأت به فعرَّ

ليقال:  تعلمَت  ولكنك  كذبَت،  قال:  القرآن.  فيك  وقرأُت  وعلمُته  العلم 

عال، وقرأَت القرآن ليقال: قارئ القرآن، فقد قيل ذلك. ثم أمر به، فُسحب 

عىل وجهه حتى ألقَي يف النار(.

وقال: )َمن تعلَّم علًم مما يبتغى به وجه اهلل عّز وجل، ل يتعلمه إل 

ليصيب به غرضًا من الدنيا، ل جيد َعْرَف اجلنة يوم القيامة(.

مقعده فليتبوأ  اهلل،  غري  به  أراد  أو  اهلل،  لغري  علًم  تعلَّم  )َمن   :وقال 

من النار(.

السفهاء،  به  ليمري  أو  العلمء،  به  ليجاري  العلم  وقال: )َمن طلب 

أو ليرصف به وجوَه الناس إليه، أدخله اهلل النار(. ويف رواية: )فليتبوأ مقعده 

من النار(.

العلمء،  به  وجتادلوا  السفهاء،  به  لتمروا  العلم  َتَعلَّموا  )ل   :وقال

ولترصفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند اهلل فإنه يدوم ويبقى، 

البيوت،  أحلَس  اهلدى،  مصابيح  احلكمة،  ينابيع  كونوا  سواه.  ما  وينفُد 

َفْون يف  ُسج الليل، ُجَدَد القلوب، َخْلقان الثياب، ُتعَرفون يف أهل السمء وُتْ
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أهل األرض(.

وقال: )من طلب العلم ألربع دخل النار: ليباهي به العلمء، أو يمري 

به السفهاء، أو ليرصف به وجوه الناس إليه، أو يأخذ به من األمراء(.

من ازداد  إل  رغبًة  الدنيا  يف  ــازداد  ف علًم،  عبٌد  ازداد  )ما   :وقال 

اهلل ُبعدًا(.

وقال: )كلُّ علم وباٌل عىل صاحبه يوم القيامة إل َمن عمل به(.

وقال: )أشدُّ الناس عذابًا يوم القيامة، عال ل ينفعه علمه(.

وقال: )مثل الذي يعلِّم الناس اخلري، وينسى نفسه، مثل الفتيلة تيضء 

للناس وحترق نفسها(.

للناس،  آتاه اهلل علًم، فبذله  وقال: )علمء هذه األمة رجلن: رجل 

ول يأخذ عليه َطْعًم، ول َيرْش به ثمنًا، فذلك َيستغفر له حيتان البحر، ودوابُّ 

، والطري يف جو السمء، ويقدم عىل اهلل سيدًا رشيفًا حتى يرافق املرسلني. الربَّ

ورجل آتاه اهلل علًم، فبخل به عن عباد اهلل، وأخذ عليه طعًم، ورشى به 

ثمنًا، فذلك ُيلجم يوم القيامة بلجام من نار، وينادي مناٍد: هذا الذي أتاه اهلل 

علًم، فبخل به عن عباد اهلل، وأخذ عليه طعًم، واشرتى به ثمنًا، وكذلك حتى 

يفرغ من احلساب(.
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 وقال: )من كتم علًم أجلمه اهلل بلجام من نار(.

وقال: )العلم علمن: فعلم يف القلب، فذاك العلم النافع، وعلم عىل 

اللسان، فذاك حجة اهلل عىل ابن آدم(.

املؤمن،  فأما  مرشكًا.  ول  مؤمنًا  أمتي  عىل  ف  أتــوَّ ل  )إين   :وقال

فيحجزه إيمنه، وأما املرشك، فيقمعه كفره. ولكن أتوف عليكم منافقًا عليم 

اللسان، يقول ما تعرفون، ويعمل ما تنكرون(.

 وقال: )أل إن رش الرش، رشار العلمء، وإن خري اخلري، خيار العلمء(.

 وقال: )من قال: "أنا عال" فهو جاهل(.

قال رسول اهلل: )منهومان ل يشبعان: طالب دنيا، وطالب علم، فمن 

اقترص من الدنيا عىل ما أحل اهلل له سلم، ومن تناوهلا من غري حلِّها هلك، 

إل أن يتوب ويراجع. ومن أخذ العلم من أهله، وعمل به نجا، ومن أراد به 

الدنيا، فهي حظه(.

 وقال الباقر: )من طلب العلم ليباهي به العلمء، أو يمري به السفهاء، 

أو يرصف به وجوه الناس إليه، فليتبوأ مقعده من النار، إن الرئاسة ل تصلح 

إل ألهلها(.

له يف  يكن  ل  الدنيا  ملنفعة  احلديث  أراد  )من   :الصادق اإلمام  وقال 
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اآلخرة نصيب، ومن أراد به خري اآلخرة أعطاه اهلل خري الدنيا واآلخرة(.

 وعنه: )إذا رأيتم العال حمبًا للدنيا، فاهتموه عىل دينكم، فإن كل حمب 

ليشء حيوط ما أحب(.

وعنه قال: )قال رسول اهلل: الفقهاء أمناء الرسل ما ل يدخلوا يف 

الدنيا، قيل: يا رسول اهلل، وما دخوهلم يف الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا 

فعلوا ذلك، فاحذروهم عىل دينكم(.

صنف  وصفاهتم:  بأعياهنم  فاعرفوهم  ثلثة،  العلم  )طلبة   :وعنه

يطلبه  وصنف  واخَلْتل،  للستطالة  يطلبه  وصنف  واملــراء،  للجهل  يطلبه 

ض للمقال يف أندية  للتفقه والعمل، فصاحب اجلهل واملراء مؤٍذ ممار، متعرِّ

الرجال، بتذاكر العلم وصفة احللم، قد ترسبل باخلشوع، وتىل من الورع، 

فدقَّ اهلل من هذا َخْيشومه، وقطع منه َحْيزومه، وصاحب الستطالة واخَلْتل 

ذو َخٍب وَمَلق، يستطيل عىل مثله من أشباهه، ويتواضع للغنياء من دونه، 

فهو حلْلواهنم هاضم، ولدينه حاطم، فأعمى اهلل عىل هذا خربه، وقطع من 

الفقه والعمل ذو كآبة وحزن وسهر، قد حتنَّك  أثره، وصاحب  العلمء  آثار 

مقبًل  مشفقًا  داعيًا  وجًل  ويشى  يعمل  ِحندسه،  يف  الليل  وقام  ُبرنسه،  يف 

عىل شأنه، عارفًا بأهل زمانه، مستوحشًا من أوثق إخوانه، فشدَّ اهلل من هذا 

أركانه، وأعطاه يوم القيامة أماَنه(.
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العاقل مهه  فإن  فشيئًا،  منهام شيئًا  يعلمه كل  ما  استعامل  الثاين:  واألمر 

الرعاية، واجلاهل مهه الرواية، وقد روي عن عيل أنه قال: )قال رسول 

اهلل: العلمء رجلن: رجل عال آخذ بعلمه، فهذا ناج، وعال تارك لعلمه، 

فهذا هالك. وإن أهل النار ليتأذون من ريح العال التارك لعلمه. وإن أشد أهل 

له وقبل  فاستجاب  تبارك وتعاىل  اهلل  إىل  ندامة وحرسة رجل دعا عبدًا  النار 

منه، فأطاع اهلل فأدخله اجلنة، وأدخل الداعي النار برتكه علمه، واتباعه اهلوى، 

وطول األمل، أما اتباع اهلوى، فيصد عن احلق، وطول األمل ينيس اآلخرة(.

وعن أيب عبد اهلل قال: )إن العال إذا ل يعمل بعلمه، زلت موعظته 

عن القلوب، كم يزل املطر عن الصفا(.

من   :اهلل رسول  )قال  قال:   آبائه عن  جعفر  بن  موسى  وعن 

يشفع شفاعة حسنة، أو أمر بمعروف، أو هنى عن منكر، أو دلَّ عىل خري، أو 

أشار به، فهو رشيك، ومن أمر بسوء، أو دل عليه، أو أشار به، فهو رشيك(.

وقال أمري املؤمنني يف كالم له خطبه عىل املنرب: )أهيا الناس إذا َعلِْمتم 

فاعملوا بم علمتم لعلكم هتتدون، إن العال العامل بغريه كاجلاهل احلائر الذي 

ل يستفيق عن جهله، بل قد رأيُت أن احلجة عليه أعظم، واحلرسُة أدوم عىل 

هذا العال املنسلخ من علمه منها عىل هذا اجلاهل املتحري يف جهله، وكلمها 

حائر بائر، ل ترتابوا فتشكوا، ول تشكوا فتكفروا، ول ترخصوا ألنفسكم 
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فتدهنوا، ول تدهنوا يف احلق فتخرسوا، وإن من احلق أن تفقهوا، ومن الفقه أن 

كم لنفسه أعصاكم  ل تغرتوا، وإن َمْن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه، وأغشَّ

لربه، ومن يطع اهلل يأمن ويستبرش، ومن يعص اهلل يب ويندم(.

وقال أمري املؤمنني: )يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثرية، فرأسه 

وحفظه  الصدق،  ولسانه  الفهم،  وأذنه  احلسد،  من  الرباءة  وعينه  التواضع، 

النية، وعقله معرفة األسباب والمور، ويده الرحة،  الفحص، وقلبه حسن 

النجاة،  ومستقره  الورع،  وحكمته  السلمة،  ومهته  العلمء،  زيارة  ورجله 

وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلحه لني الكلمة، وسيفه الرضا، وقوسه 

الذنوب،  اجتناب  وذخريته  األدب،  وماله  العلمء،  حماورة  وجيشه  املداراة، 

ورداؤه املعروف، ومأواه املوادعة، ودليله اهلدى، ورفيقه حمبة األخيار(.

ويف حديث عنوان البرصي الطويل عن الصادق: )ليس العلم بكثرة 

العلم،  أردَت  فإذا  هيديه،  أن  اهلل  يريد  من  قلب  يف  يقع  نور  هو  إنم  التعلم، 

فاطلب أولً يف نفسك حقيقة العبودية . واطلب العلم باستعمله، واستفهم 

اهلل يفهمك()1(.

1- روى العالمة املجليس عن شيخنا البهائي عن شيخنا الشهيد األول عن الشيخ 
أمحد الفراهاين عن عنوان البرصي، وكان شيخًا كبريًا قد أتى عليه أربع وتسعون سنة، 
قال: كنت أختلف إىل مالك بن أنس سنني، فلام قدم جعفر الصادق املدينة، اختلفت 
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واعلم أن اهلل قد وصف العامل الذي ال يعمل بعلمه، بأنه كلب، كام يف 

مطلوب،  رجل  إين  يومًا:  يل  فقال  مالك.  عن  أخذت  كام  عنه  آخذ  أن  وأحببت  إليه، 
ومع ذلك يل أوراد يف كل ساعة من آناء الليل والنهار، فال تشغلني عن ِوردي، وخذ 
من  وخرجت  ذلك،  من  فاغتممُت  إليه،  ختتلف  كنت  كام  إليه  واختلف  مالك،  عن 
س يفَّ خريا ملا زجرين عن االختالف إليه، واالخذ عنه،  عنده وقلت يف نفيس: لو تفرَّ
فدخلُت مسجد الرسول وسلَّمت عليه، ثم رجعت من الغد إىل الروضة وصليت 
فيها ركعتني، وقلُت أسألك يا اهلل يا اهلل! أن تعطف عيلَّ قلب جعفر وترزقني من علمه 

ما أهتدي به إىل رصاطك املستقيم.

ورجعُت إىل داري مغتام ومل أختلف إىل مالك بن أنس ملَِا ُأرشب قلبي من حب جعفر، 
صدري  ضاق  فلام  صربي،  عيَل  حتى  املكتوبة  الصالة  إىل  إال  داري  من  خرجت  فام 
باب  حرضت  فلام  العرص،  صليت  ما  بعد  وكان  جعفرا،  وقصدت  تنعلت  وترديت 
الرشيف،  السالم عىل  فقلت:  ما حاجتك؟  فقال  له  استأذنُت عليه فخرج خادم  داره 
فقال: هو قائم يف مصاله، فجلست بِحذاء بابه فام لبثت إال يسريًا إذ خرج خادم فقال: 
ادخل عىل بركة اهلل، فدخلت وسلَّمت عليه، فرد السالم وقال: )اجلس غفر اهلل لك(، 
فجلست فأطرق مليًا، ثم رفع رأسه، وقال: )أبو من؟(، قلت: أبوعبد اهلل، قال: )ثبت 
اهلل كنيتك ووفقك، يا أبا عبداهلل ما مسألتك؟(، فقلت يف نفيس: لو مل يكن يل من زيارته 
الدعاء لكان كثريًا. ثم رفع رأسه، ثم قال: )ما مسألتك؟( فقلت:  والتسليم غري هذا 
، ويرزقني من علمك، وأرجو أن اهلل تعاىل أجابني يف  سألت اهلل أن يعطف قلبك عيلَّ

الرشيف ما سألته.

بالتعلم، إنم هو نور يقع يف قلب من يريد اهلل تبارك  العلم  أبا عبداهلل، ليس  فقال: )يا 
وتعاىل أن هيدَيه، فإن أردت العلم فاطلب أولً يف نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم 

باستعمله، واستفهم اهلل ُيفهمك(.
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قلت: يا رشيف، فقال: )قل يا أبا عبداهلل(. قلت: يا أبا عبداهلل، ما حقيقة العبودية؟

قال: )ثلثة أشياء: أن ل يرى العبد لنفسه فيم خوله اهلل ِملكًا، ألن العبيد ل يكون هلم 
تدبريًا،  لنفسه  العبد  يدبر  ول  به،  اهلل  أمرهم  حيث  يضعونه  اهلل  مال  املال  يرون  ملك، 
وجلة اشتغاله فيم أمره تعاىل به وهناه عنه، فإذا ل ير العبد لنفسه فيم خوله اهلل تعاىل ِملكًا 
هان عليه اإلنفاق فيم أمره اهلل تعاىل أن ينفق فيه وإذا فوض العبد تدبري نفسه عىل مدبره 
هان عليه مصائب الدنيا، وإذا اشتغل العبد بم أمره اهلل تعاىل وهناه ل يتفرغ منهم إىل املراء 
واملباهاة مع الناس، فإذا أكرم اهلل العبد بذه الثلثة هان عليه الدنيا، وإبليس، واخللق، 
ول يطلب الدنيا تكاثرًا وتفاخرًا، ول يطلب ما عند الناس عزًا وعلوًا، ول يدع أيامه 
باطًل، فهذا أول درجة التقى، قال اهلل تبارك وتعاىل : تلك الدار اآلخرة نجعلها للذين 

ل يريدون علوًا يف األرض ول فسادًا والعاقبة للمتقني(.

قلت: يا أبا عبداهلل، أوصني، قال:

)أوصيك بتسعة أشياء فإهنا وصيتي ملريدي الطريق إىل اهلل تعاىل، واهلل أسأل أن يوفقك 
العلم،  يف  منها  وثلثة  احللم،  يف  منها  وثلثة  النفس،  رياضة  يف  منها  ثلثة  لستعمله، 

فاحفظها وإياك والتهاون با(.

غت قلبي له. قال عنوان: ففرَّ

فقال: )أما اللوات يف الرياضة: فإياك أن تأكل ما ل تشتهيه، فإن يورث احلمقة والبله، 
 :ول تأكل إلعند اجلوع، وإذا أكلت فكل حللً وسّم اهلل، واذكر حديث رسول اهلل
فثلث لطعامه وثلث لرشابه وثلث  بد،  فإن كان ول  آدمي وعاًء رشًا من بطنه.  ما مل 
اللوات يف احللم: فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعَت عرشًا، فقل: إن  لَنَفِسه، وأما 
قلَت عرشًا ل تسمع واحدة، ومن شتمك فقل له: إن كنَت صادقًا فيم تقول فأسأل اهلل 
أن يغفر يل، وإن كنَت كاذبًا فيم تقول فاهلل أسأُل أن يغفر لك، ومن وعدك باخِلنى فِعْده 
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قوله تعاىل يف وصفه مشريًا إىل بلعم بن باعورا، الذي كان يف حرضته اآلالف 

يكتبون العلم، مع ما آتاه اهلل من اآليات املتعددة التي كان من مجلتها أنه كان 

بحيث إذا نظر يرى العرش، كام نقله مجاعة من العلامء: ﴿َفَمَثُلُه َكَمَثِل الَكْلِب 

ْكُه َيْلَهْث﴾. ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َترْتُ إِْن حَتْ

ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ  وقوله تعاىل يف وصف العامل التارك لعلمه: ﴿َمَثُل الَِّذيَن ُحِّ

َلْ حَيِْمُلوَها﴾ أي مل يفعلوا الغاية املقصودة من محلها، وهو العمل هبا ﴿ََمَثِل 

احِلَمِر حَيِْمُل َأْسَفارًا﴾، فأي خزي أعظم من متثيل حاله بالكلب واحلامر؟! 

وقد قال: )من ازداد علًم، ول يزدد هدًى ل يزدد من اهلل إل بعدًا(.

 وقال: )ُيلقى العال يف النار فتنْدلِق أقتاُبه، فيدور به كم يدور احلمر 

يف الرحى(.

وقال: )إن أشدَّ الناس عذابًا يوم القيامة، عال ل ينفعه اهلل بعلمه(.

العلمء ما جهلَت، وإياك أن تسأهلم  العلم: فاسأل  اللوات يف  بالنصيحة والدعاء. وأما 
تعنتا وجتربة، وإياك أن تعمل برأيك شيئًا، وخذ بالحتياط يف جيع ما جتد إليه سبيًل، 
واهرب من الفتيا هربك من األسد، ول جتعل رقبتك للناس جرسًا. قم عني يا أبا عبد 
اهلل، فقد نصحُت لك ول تفسد عيلَّ ِوردي، فإين امرء ضنني بنفيس، والسلم عىل من 

اتبع اهلدى(.
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يفسده،  فنبت، ونبت معه حشيش  إليه: رجل زرع زرعًا  مثال  وأقرب 

ويقطعه،  رأسه  فأخذ جيز  أصله،  من  بقلعه  احلشيش  الزرع عن  بتنقية  فأمر 

هي  الرذائل  ومنابت  النقائص  مغارس  ألن  وينبت،  أصله  يقوى  يزال  فال 

ر القلب منها، مل تتم له الطاعات  األخالق الذميمة يف القلب، فمن ال يطهِّ

الظاهرة إال مع اآلفات الكثرية.

ومثال آخر: كمريض ظهر به اجلََرب، وقد أمره الطبيب بالطالء ورشب 

الدواء: أما الطالء ليزيل ما عىل ظاهره، والدواء ليقلع مادته من باطنه، فقنع 

يزال يطيل  املادة، فال  يزيد يف  يتناول ما  الدواء، وبقي  بالطالء وترك رشب 

أن  تعاىل  اهلل  نسأل  أهلكه.  أن  إىل  الباطن  يف  يتزايد  دائام  واجلرب  الظاهر، 

يصلحنا ألنفسنا، ويبرصنا بعيوبنا، وينفعنا بام علمنا وال جيعله حجة علينا، 

فإن ذلك بيده، وهو أرحم الرامحني.

األمر الثالث: التوكل عىل اهلل تعاىل واالعتامد عليه:

 فمام يلزم كل واحد منهام بعد تطهري نفسه من الرذائل املذكورة وغريها، 

توجيه نفسه إىل اهلل تعاىل واالعتامد عليه يف أموره، وتلقي الفيض االهلي من 

عنده، فإن العلم، كام تقدم من كالم الصادق، ليس بكثرة التعلم، وإنام 

هو نور من اهلل تعاىل، ينزله عىل من يريد أن هيديه وأن يتوكل عليه ويفوض 

أمره إليه، وال يعتمد عىل االسباب، فيوكل إليها وتكون وباالً عليه، وال عىل 
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أمره ورزقه  تعاىل يف  اهلل  إىل  أمره  مقاليد  يلقي  بل  تعاىل،  اهلل  أحد من خلق 

به  يقوم  ما  ُأنسه  وحلظات  قدسه،  نفحات  من  حينئذ  عليه  يظهر  وغريمها، 

أوده، وحيصل مطلبه، ويصلح به أمره.

وقد ورد يف احلديث عن النبي: )إن اهلل تعاىل قد تكفل لطالب العلم 

برزقه خاصة عّم ضمنه لغريه(. بمعنى أن غريه حيتاج إىل السعي عىل الرزق 

حتى حيصل غالبا وطالب العلم ال يكلفه بذلك، بل بالطلب، وكفاه مؤونة 

الرزق إن أحسن النية، وأخلص العزيمة.

وروى شيخنا املتقدم حممد بن يعقوب الكليني قدس اهلل روحه بإسناده 

إىل احلسني بن علوان قال: )كنا يف جملس نطلب فيه العلم، وقد نفدت نفقتي 

ل ملا قد نزل بك؟ فقلُت:  يف بعض االسفار، فقال يل بعض أصحابنا: من تؤمِّ

تنجح  وال  أملك،  يبلِّغك  وال  حاجتك،  ُتسَعف  ال  واهلل  إذن  فقال:  فالنا، 

أنه  حدثني   عبداهلل أبا  إن  قال:  اهلل؟  رمحك  علمك  وما  قلت:  َطِلَبُتك. 

وجمدي  وجليل  وعزت  يقول:  وتعاىل  تبارك  اهلل  )إن  الكتب:  بعض  يف  قرأ 

وارتفاعي عىل عرش ألقطعن أمل كل مؤمل غريي باليأس، وألكسونه ثوب 

املذلة عند الناس، وألنحينه من قريب، وألبعدنه من وصيل، أيؤمل غريي يف 

الشدائد، والشدائد بيدي، ويرجو غريي ويقرع بالفكر باب غريي؟! وبيدي 

مفاتيح األبواب وهي مغلقة، وبايب مفتوح ملن دعاين، فمن الذي أملني لنوائبه 
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فقطعته دوهنا؟! ومن الذي رجاين لعظيمة فقطت رجاءه مني؟ جعلت آمال 

عبادي عندي حمفوظة، فلم يرضوا بحفظي، وملت سموات ممن ل يمل من 

تسبيحي، وأمرهتم أن ل يغلقوا األبواب بيني وبني عبادي، فلم يثقوا بقويل.

أل يعلم من َطَرَقْتُه نائبة من نوائبي أنه ل يملك كشفها أحد غريي، إل 

من بعد إذين، فميل أراه لهيا عني؟! أعطيُته بجودي ما ل يسألني، ثم انتزعته 

ثم  املسألة،  قبل  بالعطاء  أبدأ  أفرياين  غريي!  وسأل  رده،  يسألني  فلم  عنه، 

ُأسأل فل أجيب سائيل؟! أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟! أوليس اجلود والكرم 

يل؟ أوليس العفو والرحة بيدي؟ أوليس أنا حمل اآلمال؟ فمن يقطعها دوين؟ 

أفل يشى املؤملون أن يؤملوا غريي؟

فلو أن أهل سموات وأهل أريض أّملوا جيعا، ثم أعطيُت كل واحد منهم 

مثل ما أّمل اجلميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرة، وكيف ينقص ملك 

أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطني من رحتي، ويا بؤسا ملن عصاين ول يراقبني(، 

أسأله  ما  واهلل  ال  فقلت:   ، عيلَّ فأماله   . عيلَّ أمل  اهلل،  رسول  ابن  يا   فقلت: 

حاجة بعدها(.

األمر الرابع: ُحْسن اخلُلق زيادة عىل غريمها من الناس والتواضع ومتام 

الرفق وبذل الوسع يف تكميل النفس.
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 قال الصادق: )اطلبوا العلم وتزينوا معه باحللم والوقار، وتواضعوا 

ملن تعلِّمونه العلم، وتواضعوا ملن طلبتم منه العلم، ول تكونوا علمء جبارين، 

فيذهب باطلكم بحقكم(.

يقنِّط  ل  من  الفقيه؟  حق  بالفقيه  أخربكم  )أل   :املؤمنني أمري  وقال 

ص هلم يف معايص  نهم من عذاب اهلل، ول يرخِّ يؤمِّ الناس من رحة اهلل، ول 

اهلل، ول يرتك القرآن رغبة عنه يف غريه، أل ل خري يف علم ليس فيه تفهم، أل 

ل خري يف قراءة ليس فيها تدبر، أل ل خري يف عبادة ليس فيها تفكر(.

واعلم أن املتلبس بالعلم منظور إليه، ومتأسى بفعله وقوله وهيأته، فإذا 

حسن سمته، وصلحت أحواله وتواضعت نفسه، وأخلص هلل تعاىل عمله، 

انتقلت أوصافه إىل غريه من الرعية، وفشا اخلري فيهم، وانتظمت أحواهلم، 

عن  فضاًل  عليها  هو  التي  املرتبة  يف  دونه  الناس  كان  كذلك  يكن  مل  ومتى 

مساواته، فكان مع فساد نفسه منشأ لفساد النوع وخلله.

انقطع  هلك  إذا  ليته  ويا  وبعدًا.  احلق  عن  وطردًا  ذنبًا  بذلك  وناهيك 

عمله، وبطل وزره، بل هو باٍق ما بقي َمن تأسى به واستن بسنته.

النفس عايَل اهلمة، منقبضا عن امللوك  األمر اخلامس: أن يكون عفيف 

الفرار منهم سبيال، صيانًة  إىل  إليهم طمعا ما وجد  الدنيا، ال يدخل  وأهل 
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أمانته،  وخان  نفسه  ض  عرَّ فقد  ذلك،  فعل  فمن  السلف.  صانه  عام  للعلم 

وكثريا ما يثمر عدم الوصول إىل البغية، وإن وصل إىل بعضها مل يكن حاله 

كحال املتعفف املنقبض، وشاهده مع النقل الوجدان.

وقد سمعَت مجلة من االخبار يف ذلك سابقا، كقول النبي: )الفقهاء 

أمناء الرسل ما ل يدخلوا يف الدنيا. قيل: يا رسول اهلل! وما دخوهلم يف الدنيا، 

من  وغريه  دينكم(.  عىل  فاحذروهم  ذلك  فعلوا  فإذا  السلطان،  اتباع  قال: 

االحاديث.

 األمر السادس: أن حيافظ عىل القيام بشعائر اإلسالم وظواهر االحكام، 

كإقامة الصلوات يف مساجد اجلامعات حمافظا عىل رشيف االوقات، وإفشاء 

السالم للخاص والعام مبتدئا وجميبا، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

والصرب عىل االذى بسبب ذلك، صادعا باحلق باذالً نفسه هلل ال خياف لومة 

بالنبي وغريه من االنبياء، متذكرا ما نزل هبم من  الئم، متأسيا يف ذلك 

والباطنة  الظاهرة  أفعاله  من  تعاىل. وال يرىض  اهلل  بأوامر  القيام  عند  املحن 

وإليهم  القدوة  هم  العلامء  فإن  وأكملها،  بأحسنها  نفسه  يأخذ  بل  باجلائز، 

يراقبهم لألخذ منهم من ال  العوام. وقد  املرجع، وهم حجة اهلل تعاىل عىل 

ينظرون إليه، ويقتدي هبم من ال يعلمون به.

به، وهلذا كانت  أبعد عن االنتفاع  ينتفع بعلمه فغريه  اذا مل  العامل  ان  ثم 
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زلة العامل عظيمة ملا يرتتب عليها من املفاسد، ويتخلق باملحاسن التي ورد 

االذى  وكف  الغيظ،  وكظم  االعتدال،  واخلالل  عليها،  وحث  الرشع  هبا 

وترك  وااليثار  االكتساب،  دين  عن  والتنزه  ــروة،  وامل والصرب  واحتامله، 

يف  والسعي  املفضل،  وشكر  االستنصاف،  وترك  واالنصاف  االستيثار، 

والتحبب  بالفقراء،  والتلطف  والشفاعات،  اجلاه  وبذل  احلاجات،  قضاء 

إىل اجلريان واالقرباء، واالحسان إىل ما ملكت االيامن، وجمانبة االكثار من 

الضحك واملزاح، والتزام اخلوف واحلزن واالنكسار واالطراق والصمت 

بحيث يظهر أثر اخلشية عىل هيأته وسريته وحركته وسكونه ونطقه وسكوته. 

را هلل تعاىل، وصورته دليال عىل علمه. ال ينظر اليه ناظر إال وكان نظره مذكِّ

واخلفية،  الظاهرة  والفعلية  القولية  الرشعية  اآلداب  بمالزمة  وعليه 

را يف معانيه، ممتثال ألوامره، منزجرا عند زواجره، واقفا  كتالوة القرآن متفكِّ

عند وعده ووعيده، قائام بوظائفه وحدوده.

وعليه بذكر اهلل تعاىل بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات، 

واالذكار يف آناء الليل والنهار ونوافل العبادات من الصالة والصيام وحج 

البيت احلرام.

وال يقترص من العبادات عىل جمرد العلم، فيقسو قلبه ويظلم نوره، كام 

تقدم التنبيه عليه.
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الشعور  ــة  وإزال االظفار  وقص  االوســاخ،  بإزالة  التنظيف  ــادة  وزي

يف  جمتهدا  اللحية،  وترسيح  الكرهية،  الروائح  واجتناب  زواهلا،  املطلوب 

ر نفسه من مساوىء  اإلقتداء بالسنة الرشيفة، واالخالق احلميدة املنيفة ويطهِّ

الناس،  واحتقار  والعجب  والرئاء  احلسد  االوصاف:  من  وذميم  األخالق 

وإن كانوا دونه بدرجات، والغل والبغي والغضب لغري اهلل، والغش والبخل 

واملباهاة هبا،  الدنيا  والتنافس يف  والبطر والطمع والفخر واخلَُيالء  واخلبث 

واملداهنة والتزين للناس وحب املدح بام مل يفعل، والعمى عن عيوب النفس 

واالشتغال عنها بعيوب الناس، واحلمية والعصبية لغري اهلل، والرغبة والرهبة 

لغريه، والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والُفحش يف القول.

يف  حمرر  وترهيب،  وترغيب  وأدوية  تفصيل  االوصاف  هلذه  أن  واعلم 

مواضع ختصه، وان الغرض من ذكرها هنا تنبيه العامل واملتعلم عىل أصوهلا، 

إال  ارتكابا واجتنابا عىل اجلملة، وهي وإن اشرتكت بني اجلميع،  هلا  ليتنبه 

أهنا هبام أوىل، فلذلك جعلناها من وظائفهام، ألن العلم كام قال بعض االكابر 

التي هي وظيفة  القلب وعامرته وصالة الرس، وكام ال تصح الصالة  عبادة 

اجلوارح إال بعد تطهريها من االحداث واالخباث، فكذلك ال تصح عبادة 

الباطن إال بعد تطهريه من خبائث األخالق، ونور العلم ال يقذفه اهلل تعاىل 

س بالكدورات النفسية واالخالق الذميمة. يف القلب املنجَّ
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قال الصادق: )ليس العلم بكثرة التعلم، وإنم هو نور يقذفه اهلل تعاىل 

يف قلب من يريد اهلل أن هيديه(.

وهبذا يعلم أن العلم ليس هو جمرد استحضار املعلومات اخلاصة، وإن 

كانت هي العلم يف العرف العامي، وإنام هو النور املذكور النايشء من ذلك 

العلم املوجب للبصرية واخلشية هلل تعاىل، كام تقدم.

 فهذه مجلة الوظائف املشرتكة بينهام، وأكثرها راجع إىل استعامل العلم، 

إال أنا أفردناها عنه اهتامما بشأهنا وتنبيها عىل أصول الفضائل.

الق�شم الث�ين: اآدابهم� يف در�شهم� وا�شتغ�لهم�

وهي أمور: 

األول: أن ال يزال كل منهام جمتهدا يف االشتغال قراءة ومطالعة وتعليقا 

ومباحثة ومذاكرة وفكرا وحفظا وإقراء وغريها، وأن تكون مالزمة االشتغال 

مع  الدنيوية  االمور  من  بغريه  يشتغل  فال  ماله،  ورأس  مطلوبه  هي  بالعلم 

االمكان، وبدونه يقترص منه عىل قدر الرضورة. وليكن بعد قضاء وظيفته 

من العلم بحسب أوراده، ومن هنا قيل: أعط العلم كلك يعطك بعضه.

 وعن أيب عبد اهلل قال: )قال رسول اهلل: إن اهلل عّز وجل يقول: 

تذاكر العلم بني عبادي مما حتيا عليه القلوب امليتة إذا هم انتهوا فيه إىل أمري(.
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وعن الباقر: )رحم اهلل عبدا أحيا العلم. فقيل: وما إحياؤه؟ قال: أن 

يذاكر به أهل الدين والورع(.

وعنه: )تذاكر العلم دراسة، والدراسة صلة حسنة(.

معلم  أو  هلل  متعلم  سؤال  بل  وتعجيزًا،  تعنتًا  أحدا  يسأل  ال  أن  الثاين: 

له منبه عىل اخلري، قاصد لالرشاد أو االسرتشاد، فهناك تظهر زبدة التعليم 

ظهور  وأحب  واجلدل،  املِراء  جمرد  قصد  إذا  فأما  شجرته،  وتثمر  والتعلم 

الفلج والغلبة فإن ذلك يثمر يف النفس ملكة ردية وسجية خبيثة، ومع ذلك 

يستوجب املقت من اهلل تعاىل.

فيه،  وطعن  له  وجتهيل  املخاطب  كإيذاء  معايص:  عدة  ذلك  مع  وفيه 

وثناء عىل النفس وتزكية هلا، وهذه كلها ذنوب مؤكدة، وعيوب منهي عنها 

املطهرة، وهو مع ذلك مشوش للعيش، فإنك ال متاري  السنة  يف حماهلا من 

سفيها إال ويؤذيك، وال حليام إال ويقليك. واعلم أن حقيقة املراء االعرتاض 

عىل كالم الغري بإظهار خلل فيه لفظًا أو معنى أو قصدا، لغري غرض ديني 

أمر اهلل به.

فإن  يسمعه،  كالم  بكل  واالعرتاض  االنكار  برتك  حيصل  املراء  وترك 

كان حقا وجب التصديق به بالقلب وإظهار صدقه حيث يطلب منه، وإن 
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النهي  كان باطال ومل يكن متعلقا بأمور الدين، فاسكت عنه ما مل يتمحض 

عن املنكر برشوطه. والطعن يف كالم الغري إما يف لفظه بإظهار خلل فيه من 

جهة النحو أو اللغة أو جهة النظم والرتتيب بسبب قصور املعرفة أو طغيان 

لكذا  فيه  أخطأت  وقد  تقول،  كام  ليس  يقول:  بأن  املعنى  يف  وإما  اللسان، 

وكذا، وإما يف قصده مثل أن يقول: هذا الكالم حق ولكن ليس قصدك منه 

احلق، وما جيري جمراه.

وقد أكد اهلل سبحانه عىل لسان نبيه وأئمته حتريم املراء، فقد قال 

النبي: )ل متار أخاك، ول متازحه، ول تعده موعدا فتخلفه(.

وقال: )ذروا املراء، فإنه ل ُتفهم حكمته، ول تؤمن فتنته(.

وقال: )من ترك املراء وهو حمق بني له بيت يف أعىل اجلنة، ومن ترك 

املراء وهو مبطل بني له بيت يف ربض اجلنة(.

وقال: )إن أول ما عهد إيلَّ ريب، وهناين عنه بعد عبادة الوثان ورشب 

اخلمر، ملحاة الرجال(.

 وقال: )ما ضل قوم بعد أن هداهم اهلل إل أوتوا اجلدل(.

وإن املـــراَء  ــدَع  ي حتى  ــمن  اإلي حقيقَة  عبٌد  يستكمُل  )ل   :وقال 

كان حمّقًا(.
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وقال الصادق: )املراء داء دوي، وليس يف اإلنسان خصلة رش منه، 

وهو خلق ابليس ونسبته، فل يمري يف أي حال كان إل من كان جاهل بنفسه 

وبغريه، حمروما من حقائق الدين(.

)اجلس   :طالب أيب  بن  عيل  بن  للحسني  قال  رجال  أن  وروي 

حتى نتناظر يف الدين. فقال: يا هذا أنا بصري بديني مكشوف عيلَّ هداي، فإن 

كنت جاهل بدينك فاذهب فاطلبه، مايل وللممراة؟ وإن الشيطان ليوسوس 

للرجل ويناجيه ويقول: ناظر الناس لئل يظنوا بك العجز واجلهل(.

يده  غري  عىل  احلق  ظهور  بكراهة  تتحقق  املتكلم  مقصد  فساد  وعالمة 

الفضل  بإظهار  الرتفع  عليه  والباعث  للمسألة،  ومعرفته  فضله  ليتبني 

تان للنفس: اما إظهار  والتهجم عىل الغري بإظهار نقصه، ومها شهوتان رديَّ

العبد من طغيان دعوى  ما يف  مقتىض  للنفس، وهو من  تزكية  فهو  الفضل 

العلو والكربياء، وقد هنى اهلل تعاىل عنه يف حمكم كتابه، فقال سبحانه: ﴿َفَل 

وا َأْنُفَسُكْم﴾. ُتَزكُّ

يمزق  أن  يقتيض  فإنه  السبعية،  طبع  مقتىض  فهو  اآلخر  تنقيص  وأما 

غريه ويصدمه ويؤذيه، وهي مهلكة. واملراء واجلدال مقويان هلذه الصفات 

املامراة عن االيذاء وهتييج الغضب ومحل املعرتض عىل  تنفك  املهلكة، وال 

أن يعود فينرص كالمه بام يمكنه من حق أو باطل، ويقدح يف قائله بكل ما 
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يتصور، فيثور التشاجر بني املتامريني، كام يثور التهارش بني الكلبني، يقصد 

كل منهام أن يعض صاحبه بام هو أعظم نكاية وأقوى يف إفحامه وإنكائه.

والسبعية  فضله  إظهار  عىل  له  الباعث  الكرب  يكرس  أن  ذلك  وعالج 

الباعثة له عىل تنقيص غريه، باالدوية النافعة يف عالج الكرب والغضب.

تداهن  وال  احلق  أظهر  لك:  ويقول  الشيطان،  خيدعك  أن  ينبغي  وال 

ضحكة  تكن  فال  اخلري،  معرض  يف  الرش  إىل  احلمقى  يستجر  أبدا  فإنه  فيه. 

الشيطان يسخر بك. فإظهار احلق حسن مع من يقبل منه إذا وقع عىل وجه 

بالتي هي أحسن ال بطريق املامراة.  النصيحة  االخالص، وذلك من طريق 

فضيحة،  صارت  وإال  التلطف،  إىل  فيها  وحيتاج  وهيأة،  صفة  وللنصيحة 

فكان فسادها أعظم من صالحها.

طبعه  عىل  غلب  بالعلم،  واملتسمني  الزمان،  هذا  متفقهة  خالط  ومن 

املراء واجلدال، وعرس عليه الصمت إذا ألقى عليه قرناء السوء أن ذلك هو 

الفضل، ففر منهم فرارك من األسد.

الثالث: أن ال يستنكف من التعلم واالستفادة ممن هو دونه يف منصب 

أو سن أو شهرة أو دين أو يف علم آخر، بل يستفيد ممن يمكن االستفادة منه، 

يعرفه، فتخرس صفقته  ما ال  استفادة  ارتفاع منصبه وشهرته من  يمنعه  وال 

ويقل علمه ويستحق املقت من اهلل تعاىل.
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 وقد روي عن النبي أنه قال: )احلكمة ضالة املؤمن، فحيث وجدها 

فهو أحق با(.

فعن الباقر: )أل إن مفتاح العلم السؤال(. وأنشد يقول: 

 شفاء العمى طول السؤال وإنـم     متام العمى طول السكوت عىل اجلهل

 وقال أبوعبداهلل: )إنم هيلك الناس، لهنم ل يسألون(.

 وعنه: )إن هذا العلم عليه قفل، ومفتاحه املسألة(.

وقال سعيد بن جبري: )ال يزال الرجل عاملًا ما تعلم، فإذا ترك التعلم 

وظن أنه قد استغنى واكتفى بام عنده، فهو أجهل ما يكون(.

ومن هذا الباب أن يرتك السؤال استحياء، ومن هنا قيل: )من استحيا 

من املسألة مل يستِح اجلهل منه(.

وقيل أيضًا: )ال يتعلم العلم مستحي وال مستكرب(.

الرابع: وهو من أمهها: االنقياد للحق بالرجوع عند اهلفوة، ولو ظهر عىل 

يد من هو أصغر منه، فإنه مع وجوبه من بركة العلم، واالرصار عىل تركه ِكرْب 

مذموم عند اهلل تعاىل، موجب للطرد والبعد.

قال النبي: )ل يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال حبة من كرب(.
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فقال بعض أصحابه: هلكنا يا رسول اهلل! إنَّ أحَدنا حيب أن يكون نعله 

حسنًا وثوبه حسنًا.

فقال النبي: )ليس هذا الكرب، إنم الكرب َبَطر احلق وَغْمص الناس()1(.

ظهوره،  بعد  به  االعــرتاف  وعدم  قائله،  عىل  رده  احلق:  ببطر  واملــراد   

والكبري واجلليل واحلقري، وكفى  الصغري  يدي  أعم من ظهوره عىل  وذلك 

هبذا زجرًا وردعًا.

إبرازه  قبل  عنه  يسأل  أو  يورده  أن  يريد  ما  وهيذب  يتأمل  أن  اخلامس: 

والتفوه به ليأمن من صدور هفوة أو زلة أو وهم أو انعكاس فهم، فيصري 

له بذلك ملكة صاحلة، وخالف ذلك إذا اعتاد االرساع يف السؤال واجلواب 

فيكثر سقطه ويعظم نقصه ويظهر خطاؤه، فيعرف بذلك، سيام إذا كان هناك 

ث اجلزائري يف )األنوار النعامنية(: )وقد كان يل شيخ جليل قرأت  1- قال املحدِّ
عليه كثريا من العربية واالصول، فام وجدت أحدا أنصف منه، وذلك أنه ربام أشكلْت 
ذلك  يل  قال  سنا  الرشكاء  أصغر  وكنت  أنا  طالعُتها  فإذا  الدرس،  وقت  علينا  املسألة 
الشيخ: هذا احلق وغلطُت أنا ومجيع هؤالء. فيغلِّط نفسه والطلبة الجل معرفته بصحة 
كالمي، ثم يقول يل: أْمِل عيلَّ ما خطر بخاطرك، حتى أعلِّقه حاشيًة عىل كتايب، فأميل أنا 
عليه وهو يكتبه حاشية، وهو وقت تأليف هذا الكتاب يف بالد حيدر آباد من بالد اهلند 

واسمه الشيخ جعفر البحريني مدَّ اهلل أيام سعادته(.
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من قرناء السوء من خيشى أن يصري ذلك عليه وصمة، وجيعله له عند نظرائه 

وحسدته وسمة.

واخلبث  احلدث  من  متطهرًا  إال  الدرس  جملس  حيرض  ال  أن  السادس: 

متنظفا متطيبا يف بدنه وثوبه، البسا أحسن ثيابه، قاصدا بذلك تعظيم العلم 

وترويح احلارضين من اجللساء واملالئكة، سيام إن كان يف مسجد. ومجيع ما 

ورد من الرتغيب يف ذلك ملطلق الناس، فهو يف حق العامل واملتعلم آكد.

 النوع الثاين
اآداب يخت�ص بها املعلم 

انمحاق  يؤمن  وبه  الدين،  قوام  به  الذي  االصل  هو  التعليم  أن  اعلم 

العلم، فهو من أهم العبادات وآكد فروض الكفايات، قال اهلل تعاىل: ﴿َوإِْذ 

َأَخَذ اهللُ ِميَثاَق الَِّذيَن ُأوُتوا الكَِتاَب َلُتَبيُِّننَُّه لِلنَّاِس َوَل َتْكُتُموَنُه﴾.

وقال اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلَنا ِمَن الَبيِّنَاِت َواهُلَدى ِمْن َبْعِد 

ِعنُوَن﴾. َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف الكَِتاِب ُأوَلئَِك َيْلَعُنُهُم اهلل َوَيْلَعُنُهُم اللَّ

ومن مشاهري االخبار قوله: )ليبلِّغ الشاهُد منكم الغائَب(.

أقسام:  ثالثة  تنقسم  وآدابه  منها.  مر مجلة  بمعناه كثرية، وقد  واالخبار 

آدابه يف نفسه، وآدابه مع طلبته، وآدابه يف جملس درسه.
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 الق�شم الأول: اآدابه يف نف�شه م�ش�فة اإىل م� تقدم

وهي أمور: 

استحقاقه  ويظهر  أهليته،  تكمل  حتى  للتدريس  ينتصب  ال  أن  األول: 

لذلك عىل صفحات وجهه ونفحات لسانه، وتشهد له به صلحاء مشاخيه، 

ففي اخلرب املشهور: املتشبع بام مل يعط كالبس ثويَب زور.

 وقال بعض الفضالء: )من تصدر قبل أوانه فقد تصدى هلوانه(.

وقال آخر: )من طلب الرئاسة يف غري حينه مل يزل يف ذل ما بقي(.

وأنشد بعضهم:

أن قبل  املراتب  إىل  تطمحن  والســبــابل  األدوات  تتكامل 

بلوغها ــل  ــب ق متـــر  الـــثـــمر  عــذابإن  بلغن  إذا  ــن  وه طــعــم، 

الثاين: أن ال يذل العلم فيبذله لغري أهله ويذهب به إىل مكان ينسب إىل 

من يتعلمه منه، وإن كان املتعلم كبري القدر، بل يصون العلم عن ذلك.

 الثالث: أن يكون عامٌل بعلمه زيادة عىل ما تقدم يف األمر املشرتك، قال 

اهلل تعاىل: ﴿َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِالرِبِّ َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم﴾.
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ِعَباِدِه  ِمْن  َم َيَْشى اهلل    وعن أيب عبد اهلل يف قول اهلل عّز وجل: ﴿إِنَّ

الُعَلَمُء﴾: )َمن صدق فعله قوله، ومن ل يصدق قوله فعله فليس بعال(.

وعنه: )العلم مقرون إىل العمل، فمن َعلِم عمل، ومن عمل علم، 

والعلم هيتف بالعمل فإن أجابه وإل ارحتل(.

وعنه: )إن العال إذا ل يعمل بعلمه زلت موعظته من القلوب كم يزل 

املطر عن الصفا(.

فاجلاهل  متنسك،  وجاهل  متهتك  عال  ظهري  )قصم   :عيل وقال   

ُرهم بتهتكه(. يغش الناس بتنسكه، والعال ينفِّ

 الرابع: زيادة حسن اخللق فيه والتواضع، ومتام الرفق، وبذل الوسع يف 

تكميل النفس، فإن العامل الصالح يف هذا الزمان بمنزلة نبي من االنبياء، كام 

قال النبي: )علمء أمتي كأنبياء بني إسائيل(. ومتى كان كذلك؟ فليعلم 

أنه قد علق يف عنقه أمانة عظيمة، ومحل أعباء من الدين ثقيلة، فليجتهد يف 

الدين جهده، وليبذل يف التعليم جده، عسى أن يكون من الفائزين.

إن  يقول:   املؤمنني أمري  )كان  قال:   عبداهلل أيب  عن  روي  وقد 

للعال ثلث علمات: العلم، واحللم والصمت، وللمتكلِّف ثلث علمات: 

ينازع من فوقه باملعصية، ويظلم من دونه بالغلبة، ويظاهر الظلمة(.
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وعن حممد بن سنان رفعه قال: قال عيسى بن مريم: )يا معرش 

احلواريني، يل إليكم حاجة، اقضوها يل. قالوا: قضيت حاجتك يا روح اهلل، 

فقام فغسل أقدامهم، فقالوا: كنا نحن أحق بذا يا روح اهلل! فقال: إن أحق 

الناس  بعدي يف  تتواضعوا  لكيم  تواضعت هكذا  إنم  العال،  باخلدمة  الناس 

بالتكرب،  ل  احلكمة  تعمر  بالتواضع   :عيسى قال  ثم  لكم.  كتواضعي 

وكذلك يف السهل ينبت الزرع ل يف اجلبل(.

فربام  النية،  صحيح  غري  لكونه  أحد  تعليم  من  يمتنع  ال  أن  اخلامس: 

نفوسهم  لضعف  النية  تصحيح  باالشتغال،  املبتدئني  من  كثري  عىل  عرس 

وانحطاطها عن إدراك السعادة اآلجلة، وقلة أنسهم بموجبات تصحيحها، 

فاالمتناع من تعليمهم يؤدي إىل تفويت كثري من العلم، مع أنه يرجى بربكة 

العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم.

وقد قال بعضهم: )طلبنا العلم لغري اهلل فأبى أن يكون إال هلل(. ومعناه 

صارت عاقبته أن صار هلل.

يستدرجه  أن  النية  فساد  املتعلم  من  أشعر  إذا  املعلم  عىل  جيب  لكن 

باملوعظة احلسنة، وينبهه عىل خطر العلم الذي ال يراد به اهلل، ويتلو عليه من 

االخبار الواردة يف ذلك حاال فحاال، حتى يقوده إىل القصد الصحيح، فإن مل 

ينجع ذلك، ويئس منه منعه من التعلم، فإن العلم ال يزيده إال رشا.
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وإىل ذلك أشار عيل بقوله: )ل تعلقوا اجلواهر يف أعناق اخلنازير(.

اهلل  فإن  به،  البخل  وعدم  املستحق  وجود  عند  العلم  بذل  السادس: 

لُيَبيِّنُنه  األنبياء  عىل  أخذه  ما  واملواثيق  العهود  من  العلامء  عىل  أخذ  سبحانه 

للناس وال يكتمونه.

فعن أيب عبداهلل قال: )قرأت يف كتاب عيل: إن اهلل ل يأخذ عىل 

اجلهال عهدا بطلب العلم حتى أخذ عىل العلمء عهدا ببذل العلم للجهال، 

ألن العلم كان قبل اجلهل(.

َك لِلنَّاِس﴾ قال: )ليكن  ْر َخدَّ وعنه يف تفسري هذه اآلية: ﴿َوَل ُتَصعِّ

الناس عندك يف العلم سواء(.

 وعن أيب جعفر: )زكاة العلم أن تعلِّمه عباد اهلل(.

السابع: أن حيرتز من خمالفة أفعاله ألقواله وإن كانت عىل الوجه الرشعي 

مثل أن حيرم شيئًا ويفعله، أو يوجب شيئًا ويرتكه، أو يندب إىل فعل يشء 

يفعله، وإن كان فعله ذلك مطابقا للرشع بحسب حاله، فإن االحكام  وال 

وباقي  اجلنائز  بتشييع  أمر  لو  كام  االشخاص،  باختالف  ختتلف  الرشعية 

قبور  وزيارة  الرب  وأفعال  املؤمنني  حوائج  بالصيام وقضاء  وأمر  أحكامهم، 

األنبياء واالئمة، ومل يفعل ذلك، الشتغاله بام هو أهم منه بحيث ينايف 
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اشتغاله بام يأمر به ماهو فيه، واحلال أنه أفضل أومتعني، وحينئذ فالواجب 

عليه مع خوف التباس األمر أن يبني الوجه املوجب للمخالفة دفعا للوسواس 

الشيطاين من قلب السامع، كام اتفق للنبي حني رآه بعض أصحابه ليال 

يميش مع بعض نسائه إىل منزهلا، فخاف أن يتوهم أهنا ليست من نسائه فقال 

له: )إن هذه زوجتي فالنة( ونبهه عىل العلة، خلوفه عليه من تلبيس إبليس 

عند  االعرتاض  ترك  األمر  أول  من  السامع  عىل  الواجب  كان  وان  عليه. 

اشتباه احلال بل عند احتامل املسوغ، إىل أن يتحقق الفساد.

 وباجلملة: فمثل العامل واملتعلم يف انتقاشه بأخالقه وأفعاله، مثل الفص 

والشمع، فإنه ال ينقش يف الشمع إال ما هو منقوش يف الفص.

الطاقة من غري جماملة ألحد من خلق اهلل  الثامن: إظهار احلق بحسب 

تعاىل، فإذا رأى من أحد ميال عن احلق أو تقصريا يف الطاعة وعظه باللطف 

بالعنف، فإن مل يقبل هجره، فإن مل ينجع توصل إىل هنيه ورده إىل احلق  ثم 

التكليف عن  زيادة يف  بالعامل  باملعروف. وهذا حكم خيتص  األمر  بمراتب 

بمنزلة  العامل  ألن  الوجوب،  أصل  يف  املكلفني  من  غريه  شاركه  وإن  غريه، 

الرئيس الذي إليه األمر والنهي ولقوله أثر يف القلوب، فعليه يف ذلك زيادة 

العال  فليظهر  أمتي،  يف  البدع  ظهرت  )إذا   :النبي قال  ولذلك  تكليف، 

علمه، فمن ل يفعل فعليه لعنة اهلل(.
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معرفة  عن  والتقصري  اجلهالة،  واستيالء  الغالب  يف  الغفلة  جاءت  وما 

وأداء  احلنيفية  والسنن  الرشعية  بالوظائف  والقيام  الدينية،  الفرائض 

الصلوات عىل وجهها، إال من تقصري بعض املتعلمني ممن يسمون أنفسهم 

بالعلامء من إظهار احلق عىل وجهه، وإتعاب النفس يف إصالح اخللق وردهم 

السوء  علامء  يكتفي  ال  بل  احلسنة.  واملوعظة  باحلكمة  اهلل  سبيل  سلوك  إىل 

بالتقصري عن ذلك حتى ياملئون الظلمة عىل الباطل ويؤانسوهم، فتزيد رغبة 

اجلاهل واهنامك الفاسد، ويقل وقار العامل ويذهب ريح العلم.

فيجب كفاية أن يكون يف كل بلد وقرية واحد يعلم الناس دينهم، باذال 

نفسه لالرشاد والتعليم باللطف، متوصال إليه بالرفق وكل ما يكون وسيلة 

إىل قبوهلم، وأمهه قطع طمعه عنهم وعن أمواهلم، فإن من علموا منه الرغبة 

يف يشء من ذلك زهدوا فيه ويف علمه، واضمحل أمرهم بسبب ذلك، وأما 

إذا قصد وجه اهلل تعاىل وامتثال أمره، وقع ذلك يف قلوب اخلاصة والعامة، 

وانقادوا المره واستقاموا عىل هنج السداد.

وهذا كله إذا مل يكن عليه خطر، وال عىل أحد من املسلمني رضر يف ذلك 

وإال فاهلل أحق بالعذر.
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الق�شم الث�ين: يف اآداب املعلم مع طلبته

وجيمعها أمور: 

األول: أن يؤدهبم عىل التدريج باآلداب السنية والشيم املرضية، ورياضة 

النفس باآلداب الدينية، والدقائق اخلفية، ويعودهم الصيانة يف مجيع أمورهم 

ض الطالب عىل  الكامنة واجللية، سيام إذا آنس منهم رشدا، وأول ذلك أن حيرِّ

االخالص هلل تعاىل يف عمله وسعيه، ومراقبة اهلل تعاىل يف مجيع اللحظات، 

وأن يكون دائام عىل ذلك حتى املامت، ويعرفه أن بذلك ينفتح عليه أبواب 

املعارف وينرشح صدره، وينفجر من قلبه ينابيع احلكمة واللطائف، ويبارك 

له يف حاله وعلمه، ويوفق لالصابة يف قوله وفعله وحكمه، ويتلو عليه اآلثار 

الواردة يف ذلك ويرضب له االمثال الدالة عىل ما هنالك ويزهده يف الدنيا، 

ويرصفه عن التعلق هبا والركون إليها واالغرتار بزخرفها ويذكره أهنا فانية 

وأن اآلخرة باقية، والتأهب للباقي واالعراض عن الفاين هو طريق احلازمني 

الكامل  القتناء  ومزرعة  ظرفا  جعلت  إنام  وأهنا  الصاحلني،  اهلل  عباد  ودأب 

ووقتا للعلم والعمل فيها، وليحرز ثمرته يف دار االقبال بصالح االعامل.

 الثاين: أن يرغبهم يف العلم ويذكرهم بفضائله وفضائل العلامء، وأهنم 

األنبياء  يغبطهم  نور  من  منابر  عىل  وأهنم  عليهم(،  اهلل  )صىل  األنبياء  ورثة 



خمت�شر منية املريد62

اآليــات  من  والعلامء  العلم  فضائل  يف  ورد  مما  ذلــك  ونحو  والشهداء، 

واالخبار واالشعار واالمثال، ففي األدلة اخلطابية واألمارات الشعرية هزٌّ 

عظيم للنفوس اإلنسانية. ويرغبهم مع ذلك بالتدريج عىل ما يعني عليه من 

يشغل  عام  بذلك  والقناعة  الدنيا  من  الكفاية  وقدر  امليسور،  عىل  االقتصار 

القلب من التعلق هبا، وتفريق اهلم بسببها.

وكناهم  وأنساهبم  جملسه  وحارضي  طلبته  أسامء  يستعلم  أن  الثالث: 

ومواطنهم وأحواهلم، ويكثر الدعاء هلم)1(.

الرابع: أن حيب هلم ما حيب لنفسه، ويكره هلم ما يكره لنفسه من الرش، 

فإن ذلك من متام االيامن ومقتىض املواساة، ففي صحيح االخبار: )ل يؤمن 

أحدكم حتى حيب لخيه ما حيب لنفسه(.

 وال شك أن املتعلم أفضل اإلخوان بل األوالد، كام سيأيت، فإن العلم 

الناس عيلَّ  قرب روحاين وهو أجل من اجلسامين، وعن ابن عباس: )أكرم 

، لو استطعت أن ال يقع الذباب  جلييس الذي يتخطى الناس حتى جيلس إيلَّ

1- عن أيب عبداهلل قال، قال رسول اهلل : )إذا أحب أحدكم أخاه املسلم فليسأله 
أن  الواجب وصدق الخاء  قبيلته وعشريته، فإن من حقه  أبيه واسم  عن اسمه واسم 

يسأله عن ذلك، وإل فإهنا معرفة حق(.  
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عليه لفعلت(. ويف رواية: )إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني(.

 وعن حممد بن مسلم قال: )دخل رجل من أهل اجلبل عىل أيب جعفر 

فقال له عند الوداع: أوصني.

فقال: )عليك بتقوى اهلل وبر أخاك املؤمن، وأحب له كم حتب لنفسك، 

وأكره له ما تكره لنفسك، وإن سألك فأعطه، وإن كف عنك فاعرض عليه، 

له عضدا، وإنه لك عضد، وإن وجد  ول متله خريا، وإنه ل يمل لك، كن 

عليك فل تفارقه حتى تسل سخيمته، وإن غاب فاحفظه يف غيبته، وإن شهد 

فاكفه، واعضده وآزره وأكرمه والطفه، فإنه منك وأنت منه(.

 وكل خرب ورد يف حقوق اإلخوان آت هنا مع زيادة.

املحرمات  ــاب  ــك وارت األخـــالق،  ــوء  س عــن  يــزجــره  أن  اخلــامــس: 

أدب،  إساءة  أو  اشتغال  ترك  أو  حال  فساد  إىل  يؤدي  ما  أو  واملكروهات، 

ذلك  نحو  أو  عرشته،  به  تليق  ال  من  معارشة  أو  فائدة،  لغري  كالم  كثرة  أو 

بطريق التعريض ما أمكن، ال بطريق الترصيح مع الغنى عنه، وبطريق الرمحة 

عىل  اجلرأة  ويورث  اهليبة،  حجاب  هيتك  الترصيح  فإن  التوبيخ،  بطريق  ال 

اهلجوم باخلالف، وهييج احلرص عىل االرصار.

يف  بال  الــذي  األعــرايب  مع  وتلطفه   ،اهلل رســول  إرشــاد  إىل  وانظر 



خمت�شر منية املريد64

املسجد)1(، ومع معاوية بن احلكم ملا تكلم يف الصالة)2(.

فإن انزجر لذكائه بام ذكر من االشارة فبها ونعمت، وإال هناه رسًا، فإن 

لينزجر هو وغريه،  اقتضاه احلال،  إن  القول عليه  ينته هناه جهرًا، ويغلظ  مل 

ويتأدب به كل سامع، فإن مل ينته فال بأس حينئذ بطرده واالعراض عنه إىل 

أن يرجع، سيام إذا خاف عىل بعض رفقته من الطلبة موافقته.

وكذلك يتعهد ما يعامل به بعض الطلبة بعضا من إفشاء السالم وحسن 

ما هم  والتقوى، وعىل  الرب  والتعاون عىل  الكالم، والتحابب  التخاطب يف 

بصدده.

1- دخل أعرايب املسجد ورسول اهلل جالس، فقال: اللهم اغفريل وملحمد وال تغفر 
الحد معنا. فضحك رسول اهلل وقال: )لقد احتظرت واسعًا(. ثم وىل حتى إذا كان 
يف ناحية املسجد فشج يبول، فقال االعرايب بعد أن فقه: فقام إيلَّ بأيب وأمي، فلم يؤنب 
ومل يسب فقال: )إن هذا املسجد ل يبال فيه، وإنم بني لذكر اهلل وللصلة(، ثم أمر بسجل 

من ماء فأفرغ عىل بويل.
2- عن معاوية بن احلكم السلمي قال: ملا قدمت عىل رسول اهلل علمت أمورا من 
أمور اإلسالم، فكان فيام علمت أن قال يل: )إذا عطست فاحد اهلل، وإذا عطس العاطس 
فحمد اهلل فقل يرحك اهلل(. قال: فبينام أنا قائم مع رسول اهلل يف الصالة إذ عطس 
بأبصارهم حتى  الناس  رجل فحمد اهلل، فقلت: يرمحك اهلل، رافعا هبا صويت، فرماين 
احتملني ذلك، فقلت: ما لكم تنظرون إيّل بأعني شزر؟ قال: فسبحوا، فلام قىض رسول 
ذلك  فليكن  فيها  فإذا كنت  عّز وجل،  اهلل  القرآن وذكر  لقراءة  )الصلة  فقال:   اهلل

.شأنك(، فام رأيت معلام قط أرفق من رسول اهلل
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وباجلملة: فكام يعلمهم مصالح دينهم ملعاملة اهلل تعاىل، يعلمهم مصالح 

دنياهم ملعاملة الناس، فيكمل هلم فضيلة احلالتني.

السادس: أن ال يتعاظم عىل املتعلمني، بل يلني هلم ويتواضع، قال اهلل 

َبَعَك ِمَن امُلْؤِمننَِي﴾.  تعاىل: ﴿َواْخِفْض َجنَاَحَك ملَِِن اتَّ

وقال النبي: )إن اهلل أوحى إيّل أن تواضعوا(.

وقال: )ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهلل عبدًا بعفو إل عزًا، وما 

تواضع أحد هلل إل رفعه اهلل(.

وعنه: )لينوا ملن تعلمون، وملن تتعلمون منه(.

وغريه أقدامهم،  وغسله  احلــواريــني  مع   عيسى خرب  تقدم   وقــد 

من االخبار.

هذا يف التواضع ملطلق الناس، فكيف هبؤالء الذين هم معه كاألوالد، 

مع ما هم عليه من مالزمتهم له، واعتامدهم عليه يف طلب العلم النافع، ومع 

ما هم عليه من حق الصحبة وحرمة الرتدد ورشف املحبة وصدق التودد.

فعىل املعلم حتسني خلقه مع املتعلمني زيادة عىل غريهم، والتلطف هبم 

وإعالم  املودة  وحسن  البرش  وإظهار  الوجه  وطالقة  والبشاشة  لقيهم،  إذا 

املحبة وإظهار الشفقة، واالحسان إليهم بعلمه وجاهه حسب ما يمكن.
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من  ونحوها  بكنيته  املتميز  الفاضل  سيام  منهم  كاّلً  خياطب  أن  وينبغي 

أحب األسامء إليه، وما فيه تعظيم له وتوقري، فلقد كان رسول اهلل يكني 

أصحابه إكراما هلم، فإن ذلك ونحوه أرشح لصدورهم، وأبسط لسؤاهلم، 

وأجلب ملحبتهم. ويزيد يف ذلك من يرجو فالحه ويظهر صالحه، وليمتثل 

وصية رسول اهلل يف قوله: )إن الناس لكم تبع، وإن رجالً يأتونكم من 

أقطار األرض يتفقهون يف الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بم خريًا(.

ويف اخلرب عنه: )علموا ول تعنفوا، فإن املعلم خري من املعنف(.

وباجلملة: فالعامِل بالنسبة إىل املتعلم كالطبيب للمريض، فكل ما يرجو به 

شفاءه فليفعله، فإن داء اجلهالة النفسانية أقوى من االدواء البدنية.

 وقد يتفق كون خالف ما ذكرناه هو الصالح والدواء، كام خيتلف ذلك 

باختالف االمزجة والطباع.

السابع: وهو من جنس السابق إذا غاب أحد منهم أو من مالزمي احللقة 

زائدا عىل العادة يسأل عنه وعن أحواله وموجب انقطاعه، فإن مل خيرب عنه 

بيشء أرسل إليه، أو قصد منزله بنفسه، وهو أفضل، كام كان يفعل رسول 

اهلل مع أصحابه، فإن كان مريضا عاده أو يف غم خفض عنه، أو مسافرا 

بام  ووصلهم  حلوائجهم  وتعرض  عنهم،  ويسأل  به  يتعلق  ومن  أهله  تفقد 
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أمكن، وإن مل حيتاجوا إليه يف يشء تودد ودعا.

الثامن: أن يكون سمحًا ببذل ما حّصله من العلم، سهاًل بإلقائه إىل مبتغيه 

متلطفًا يف إفادة طالبيه مع رفق ونصيحة وإرشاد إىل املهامت، وحتريض عىل 

العلم  أنواع  النفيسات، وال يدخر عنهم من  الفوائد  يبذله هلم من  حفظ ما 

شيئًا حيتاجون إليه أو يسألون إذا كان الطالب أهال لذلك.

 وليكتم عنهم ما مل يتأهلوا له من املعارف، ألن ذلك مما يفرق اهلم ويفسد 

احلال، فإن سأله الطالب شيئًا من ذلك نبهه عىل أن ذلك يرضه، وأنه مل يمنعه 

والتحصيل،  االجتهاد  يف  ذلك  بعد  يرغبه  ثم  ولطفا،  شفقة  بل  شحًا  منه 

ليتأهل لذلك وغريه.

التاسع: صدُّ املتعلم أن يشتغل بغري الواجب قبله، وبفرض الكفاية قبل 

فرض العني.

عىل  ويقدم  بالتقوى،  باطنه  وتطهري  قلبه  إصالح  العني  فرض  ومن 

 ذلك مؤاخذته هو نفسه بذلك ليقتدي املتعلم أوالً بأعامله، ثم يستفيد ثانيًا

من أقواله.

العارش: أن يكون حريصًا عىل تعليمهم، باذالً وسعه يف تفهيمهم وتقريب 

الفائدة إىل أفهامهم وأذهاهنم، مهتام بذلك مؤثرا له عىل حوائجه ومصاحله، 
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ما مل يكن رضورة إىل ما هو أرجح منه، وال يدخر من نصحهم شيئا. ويفهم 

ذهنه، وال  ما ال حيتمله  يعطيه  فهمه وحفظه، وال  منهم بحسب  واحد  كل 

مشقة،  بال  حيتمله  عام  به  يقرص  حفظه،  وال  يضبطه  ال  بسطا  الكالم  يبسط 

للمتميز  فيلقي  فهمه،  وبحسب  درجته  قدر  عىل  منهم  واحد  كل  وخياطب 

احلاذق الذي يفهم املسألة فهاًم حمققا باالشارة، ويوضح لغريه ال سيام متوقف 

الذهن، ويكررها ملن ال يفهمها إال بتكرار، ويبدأ بتصوير املسألة ثم يوضحها 

باالمثلة إن إحتيج إليه، ويذكر االدلة واملآخذ ملحتملها، ويبني الدليل املعتمد 

ليعتمد، والضعيف لئال يغرت به.

 وينبه عىل غلط من غلط فيها من املصنفني يف حكم، أو ختريج، أو نقل، 

ونحو ذلك، لغرض صحيح، ال ملجرد إظهار اخلطأ والصواب، بل النصيحة، 

لئال يغرت به، كل ذلك مع أهلية امللقى إليه لذلك.

الفن  قواعد  يناسبه من  ما  الكالم  يذكر يف تضاعيف  أن  احلادي عرش: 

ركن  )كل  كقوله:  كانت،  إن  مستثنياهتا  يضبط  أو  تنخرم،  ال  التي  الكلية 

تبطل الصالة بزيادته ونقصانه مطلقا إال مواضع خمصوصة(، ويبينها، و)كلام 

تسقط  احلدود  و)أن  السبب(،  عىل  املبارشة  قدمت  ومبارشة  سبب  اجتمع 

بالشبهة(، ونحو ذلك.

االدلة  الفقه، كرتتيب  إليه من أصول  ينضبط وحيتاج  مُجَاًل مما  له  ويبني 
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وأنواع  واالستصحاب  وجه  عىل  والقياس  واالمجــاع  والسنة  الكتاب  من 

االقيسة ودرجاهتا، وحدود ما ناسب حتديده، ومجلة من أسامء املشهورين من 

الصحابة والتابعني والعلامء وترامجهم ووفياهتم وضبط املشكل من أسامئهم 

وأنساهبم. واملشتبه من ذلك، واملختلف واملؤتلف منه، ونحو ذلك، ومجلة 

من االلفاظ اللغوية والعرفية املتكررة يف العلم، ضبطا ملشكلها، فيقول: هي 

أو مشددة، ونحو ذلك، كل ذلك  أو مكسورة خمففة  أو مضمومة  مفتوحة 

تدرجيًا شيئًا فشيئًا، فيجتمع هلم مع طول الزمان خري عظيم.

صهم عىل االشتغال يف كل وقت، ويطالبهم يف أوقاٍت  الثاين عرش: أن حيرِّ

بإعادة حمفوظاهتم، ويسأهلم عام ذكره هلم من املهامت واملباحث، فمن وجده 

حافظا مراعيا أكرمه وأثنى عليه، وأشاع ذلك ما مل خيف فساد حاله بإعجاب 

ونحوه، ومن وجده مقرصا عنَّفه يف اخللوة، وإن رأى مصلحة يف املأل فعل، 

فإنه طبيب يضع الدواء حيث حيتاج إليه وينفع.

الثالث عرش: أن يطرح عىل أصحابه ما يراه من مستفاد املسائل الدقيقة 

والنكت الغريبة، خيترب بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل، ليتدربوا بذلك 

ويعتادوه، وال يعنف من غلط منهم يف ذلك إال أن يرى يف ذلك مصلحة.

وكذلك إذا فرغ من رشح درس، فال بأس أن يطرح مسائل تتعلق به عىل 

الطلبة، وإعادة ذكر ما أشكل منه ليمتحن بذلك فهمهم وضبطهم، ملا رشح 
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هلم، فمن ظهر استحكام فهمه له بتكرار االصابة يف جوابه شكره، ومن مل 

يفهمه تلطف يف إعادته له.

الطلبة باالجتامع يف الدرس ملا يرتتب عليه من  يأمر  وينبغي للشيخ أن 

الفائدة التي ال حتصل مع االنفراد، وإعادة ما وقع من التقرير بعد فراغه فيام 

بينهم ليثبت يف أذهاهنم.

الرابع عرش: أن ينصفهم يف البحث، فيعرتف بفائدة يقوهلا بعضهم وإن 

كان صغريا، فإن ذلك من بركة العلم.

قال بعض السلف: )من بركة العلم وآدابه االنصاف، ومن مل ينصف مل 

يفهم ومل يتفهم(.

وإن  وجهه  عىل  مورده  من  السؤال  ويسمع  وخطابه،  بحثه  يف  فيالزمه 

منهم  أحدا  حيسد  وال  الفائدة.  فيحرم  سامعه،  عن  يرتفع  وال  صغريا،  كان 

أو زيادته عىل خاصته من ولد وغريه، فاحلسد حرام فكيف  لكثرة حتصيله 

بمن هو بمنزلة الولد، وفضيلته يعود إىل معلمه منها أوفر نصيب، فإنه مربيه 

الدنيا الدعاء املستمر  الثواب اجلزيل ويف  وله يف تعليمه وخترجيه يف اآلخرة 

والثناء اجلزيل.

وما رأينا وال سمعنا بأحد من املشايخ اهتم بتفضيل ولده عىل غريه من 
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ذو  واهلل  يشاء،  يؤتيه من  اهلل  والعلم فضل  اهلل  بيد  األمر  بل  وأفلح،  الطلبة 

الفضل العظيم.

عنده  بعض  عىل  بعضهم  تفضيل  للطلبة  يظهر  ال  أن  عرش:  اخلامس 

ديانة،  أو  فضيلة  أو  سنٍّ  من  الصفات  يف  تساوهيم  مع  اعتناء  أو  مودة  يف 

أكثر حتصيال  القلب. فإن كان بعضهم  فإن ذلك ربام يوحش الصدر وينفر 

وأشد اجتهادا وأحسن أدبا، فأظهر إكرامه وتفضيله، وبني أن زيادة إكرامه 

بتلك االتصاف  عىل  ويبعث  ينشط  فإنه  بذلك  بأس  فال  االسباب،   لتلك 

الصفات املرجحة.

الدروس  فريتب  فاألهم،  األهم  تعليمهم  يف  يقدم  أن  عرش:  السادس 

برتتيب الكتاب، فيقدم درس العبادات عىل درس املعامالت وهكذا، وإن 

رأى مع ذلك تقديم االسبق ليحض املتأخر عىل التقدم كان حسنا. وينبغي 

ذلك  يف  رأى  إذا  إال  نوبته  عن  يؤخره  وال  غريه،  نوبة  يف  أحدا  يقدم  ال  أن 

مصلحة، فإن سمح بعضهم لغريه يف نوبته فال بأس.

أو  يقتضيه حاله  ما  فوق  التحصيل  الطالب يف  اذا سلك  السابع عرش: 

 :النبي بقول  وذكّره  بنفسه  بالرفق  أوصاه  ضجره،  وخاف  طاقته  حتمله 

)إن امُلْنَبتَّ ل أرضًا قطع، ول ظهرًا أبقى(، ونحو ذلك مما حيمله عىل األناة 

واالقتصاد يف االجتهاد.
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وكذلك إذا ظهر له منه نوع سأمة أو ضجر أو مبادئ ذلك، أمره بالراحة 

وختفيف االشتغال، وليزجره عن تعلُّم ما ال حيتمله فهمه أو سنه، من علم 

الفهم  فإن استشاره من ال يعرف حاله يف  أو كتاب يقرص ذهنه عن فهمه، 

حاله،  ويعلم  ذهنه  جيرب  حتى  عليه  يرش  مل  كتاب  أو  فن  قراءة  يف  واحلفظ 

فإن مل حيتمل احلال التأخر أشار عليه بكتاب سهل من الفن املطلوب، فإن 

رأى فهمه جيدا وذهنه قابال نقله إىل كتاب يليق بذهنه، وإال تركه، ألن نقل 

الطالب إىل ما يدل نقله إليه عىل جودة ذهنه وكامله مما يزيد انبساطه ويوفر 

نشاطه، وإىل ما يدل عىل قصوره بخالف ذلك.

بل  يضبطهام،  مل  إذا  أكثر،  أو  فنني  االشتغال يف  الطالب من  ن  يمكِّ وال 

يقدم االهم فاالهم، كام سيذكر إن شاء اهلل تعاىل.

وإذا علم أو غلب عىل ظنه أنه ال يفلح يف فن أشار عليه برتكه واالنتقال 

إىل غريه مما يرجى فالحه فيه.

الثامن عرش: إذا كان متكفال ببعض العلوم ال غري، ال ينبغي له أن يقبح 

يف نفس الطالب العلوم التي وراءه، كام يتفق ذلك كثريا جلهلة املعلمني، فإن 

الفقه، ومعلم  تقبيح  إذ عادته  العربية واملعقول  املرء عدو ما جهل، كمعلم 

يوسع  أن  ينبغي  وهكذا  ذلك  وأشباه  والتفسري،  احلديث  علم  تقبيح  الفقه 

عىل الطالب طريق التعلم يف غريه، وإذا رأى مرتبة العلم الذي بيده متأخرة 
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الواجب من نصح  ذلك هو  فإن  السابق،  بيده  من  إىل  يرشده  بيد غريه  عام 

املسلمني وحفظ العلم والدين، وأتم الدليل عىل كامل املعلم، وموجب امللكة 

الصاحلة للمتعلم.

التاسع عرش: وهو من املهم أن ال يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ عىل غريه 

أيضًا ملصلحة راجعة إىل املتعلم، فإن هذه مصيبٌة يبتىل هبا جهلة املعلمني ومن 

ال يريد بعلمه وجه اهلل تعاىل، لغباوهتم وفساد نياهتم. وهو من أوضح االدلة 

عىل عدم إرادهتم بالتعليم وجه اهلل الكريم وثوابه اجلسيم.

فالواجب عىل املعلم إذا وجد من الطالب نشاطا وقوة عىل تعدد الدرس، 

ومل يقدر عىل حتصيل غرضه بنفسه أن يرشده ابتداء إىل من يقرأ عليه درسا 

آخر، فإن ذلك من متام النصيحة ورعاية حفظ االمانة. وهذا أمر اتفق يل مع 

بعض مشاخيي بمرص أحسن اهلل جزاءه.

هذا كله إذا كان املعلم اآلخر الذي انتقل إليه الطالب بنفسه أهال، أما لو 

كان جاهال مع عدم علم الطالب، أو فاسقا أو مبتدعا أو كثري الغلط، ونحو 

العلم  من  حيصله  ما  عليها  يرجح  ال  ردية  ملكة  الطالب  يفيد  بحيث  ذلك 

عليه، فالتحذير من االغرتار به حَسن، مع مراعاة املقصد الصحيح املنجح، 

واهلل يعلم املفسد من املصلح.
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ل الطالب وتأهل لالستقالل بالتعليم واستغنى عن  العرشون: اذا تكمَّ

املحافل،  يف  ويمدحه  ذلك،  يف  أمره  بنظام  املعلم  يقوم  أن  فينبغي  التعلم، 

يأنس  قد ال  بحاله  اجلاهل  فإن  عنه،  باالشتغال عليه واالخذ  الناس  ويأمر 

احلال.  معلوم  هو  من  إرشاد  بدون  للتعليم-  تصدى  وإن  به-  يطمئن  وال 

ولينبه عىل حاله مفصال ومقدار معلوماته وتقواه وعدالته، ونحو ذلك مما له 

مدخل يف إقبال الناس عىل التعلم منه، فإن ذلك سبب عظيم النتظام العلم 

وصالح احلال.

عن  قصوره  ويعلم  والتدريس  االستبداد  إىل  ميال  منه  رأى  لو  أنه  كام 

املرتبة واحتياجه إىل التعلم، ينبغي أن يقبح ذلك عنده، ويشدد النكري عليه 

يف اخلالء، فإن مل ينجع فليظهر ذلك عىل وجه صحيح املقصد حتى يرجع إىل 

االشتغال، ويتأهل للكامل.

املتعلم بمنزلة الطبيب، فال  بالنسبة إىل  ومرجع األمر كله إىل أن املعلم 

ُبـدَّ له يف كل وقت من تأمل العلة املحوجة إىل االصالح ومداواته عىل الوجه 

الذي تقتضيه العلة، وللذكي يف تفصيل احلال ما ال يدخل حتت الضبط، فإن 

لكل مقام مقاال صاحلا، ولكل مرض دواء ناجحا. واهلل املوفق.
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الق�شم الث�لث: اآدابه يف در�شه

وهي أمور: 

الوقار  له  الدرس إال كامل األهبة، وما يوجب  األول: أن ال خيرج إىل 

واهليبة يف اللباس واهليأة والنظافة يف الثوب والبدن، وخيتار له البياض، فإنه 

أفضل لباسا، وال يعتني بفاخر الثياب، بل بام يوجب الوقار وإقبال القلوب 

وغريمها.  واجلمعات  االعياد  من  املحافل  أئمة  يف  به  النص  ورد  كام  عليه، 

وقد اشتمل كتاب الزي والتجمل واملروءة من كتاب )الكايف( عىل االخبار 

الصحيحة يف هذا الباب بام ال مزيد عليه، وخيرج التعرض له عن موضوع 

الرشيعة، وليتطيب ويرسح  العلم وتبجيل  تعظيم  بذلك  الرسالة. وليقصد 

حليته، ويزيل كل ما يشينه.

ويتطيب  يغستل  احلديث،  لطلب  الناس  جاءه  إذا  السلف  بعض  كان 

ويلبس ثيابا جددا، ويضع رداءه عىل رأسه، ثم جيلس عىل منصة وال يزال 

.يبخر بالعود حتى يفرغ، ويقول: أحب أن أعظم حديث رسول اهلل

 :الثاين: أن يدعو عند خروجه مريدًا للدرس بالدعاء املروي عن النبي

)أللهم إين أعوذ بك أن أِضلَّ أو ُأَضل، أو أِزل أو ُأَزل، أو أظلِم أو ُأظَلم، أو 
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، عّز جارك، وجّل ثناؤك، ول إله غريك(. أجَهل أو جيهُل عيلَّ

 ثم يقول:) بسم اهلل حسبي اهلل، توكلت عىل اهلل، ول حول ول قوة إل 

باهلل العيل العظيم، اللهم ثبت َجناين وأدر احلق عىل لساين(، ويديم ذكر اهلل 

تعاىل إىل أن يصل إىل املجلس.

 الثالث: أن يسلِّم عىل من حرض إذا وصل إىل املجلس، ويصيل ركعتني 

حتية املسجد إن كان مسجدا، وإال نوى هبام الشكر هلل تعاىل عىل توفيقه وتأهيله 

لذلك،أو احلاجة إىل تسديده وتأييده وعصمته من اخلطأ، أو مطلقتني، فإن 

)الصالة خري موضوع( ثم يدعو بعدمها بالتوفيق واإلعانة والعصمة.

الرابع: أن جيلس بسكينة ووقار وتواضع وخشوع وإطراق، ثانيًا رجليه 

مع  املكروهة  اجللسات  من  ذلك  غري  وال  ُمْقٍع،  وال  مرتبع  غري  حمتبيا،  أو 

االختيار، وال يمد رجليه وال إحدهيام من غري عذر، وال يتكى إىل جنبه وال 

وراء ظهره ونحو ذلك، كل ذلك يف حال الدرس، أما يف غريه فال بأس، ألن 

الطلبة بمنزلة أوالده.

)خري   :ولقوله أرشف،  ألنه  القبلة،  مستقبل  جيلس  قيل:  اخلامس: 

املجالس ما استقبل با(. ويمكن أن يقال باستحباب استدباره هلا، ليخص 

الطلبة باالستقبال، الهنم أكثر، وكذا من جيلس إليهم لالستامع.
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قال رسول اهلل: )إن لكل شء رشفًا، وإن أرشف املجالس ما اسُتقبل 

به القبلة(.

السادس: أن ينوي قبل رشوعه، بل حني خروجه من منزله تعليم العلم 

ونرشه، وبث الفوائد الرشعية، وتبليغ االحكام الدينية التي أؤمتن عليها وأمر 

باملذاكرة، وإظهار الصواب والرجوع إىل احلق،  العلم  ببياهنا، واالزدياد يف 

واالجتامع عىل ذكر اهلل تعاىل، والدعاء للعلامء املاضني والسلف الصاحلني، 

وغري ذلك مما حيرضه من املقاصد. فإن بإحضارها بالبال وكثرهتا يزيد ثواب 

العمل، فإنام االعامل بالنيات.

ألفاظا  هلا  ويرتب  كذا،  الجل  كذا  أفعل  يقول:  أن  بالنية  املراد  وليس 

خمصوصة، بل املراد هبا بعث النفس وتصميم العزم عىل الفعل املخصوص، 

لغرض التقرب إىل اهلل تعاىل وطلب الزلفى لديه، حتى لو تلفظ وقال: أفعل 

ذلك هلل تعاىل، واهلل مطلع عىل قلبه يقصد غري ذلك،كقصد الظهور يف املحافل 

وارتفاع الصيت والرتجيح عىل االمثال والنظراء، فهو خمادع هلل تعاىل، مراء 

للناس، واهلل مطلع عىل فساد نيته وخبث طويته، فيستحق العقوبة عىل هذه 

الذنوب وإن كانت بمظهر العبادة.

أصلح اهلل تعاىل بفضله وكرمه أعاملنا وسددنا يف أقوالنا وأخلص رسائرنا 

ومقاصدنا بمنه وفضله.
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عن  بدنه  فيصون  االمكان،  مع  واحد  سمت  عىل  يستقر  أن  السابع: 

هبام،  والتشبيك  العبث  عن  ويديه  والتقلقل،  مكانه  عن  والتنقل  الزحف 

وعينيه عن تفريق النظر بال حاجة. ويتقي كثرة املزاح والضحك، فإنه يقلل 

اهليبة ويسقط احلرمة، ويزيل احلشمة، ويذهب العزة من القلوب، وأما القليل 

من املزاح فمحمود، كام كان يفعله النبي ومن بعده من االئمة املهديني، 

 النبي للقلوب، وقريب منه الضحك، فقد كان  تأنيسا للجلساء وتأليفا 

يضحك حتى تبدو نواجذه. ولكن ال يعلو الصوت، والعدل التبسم.

الثامن: أن جيلس يف موضع يربز وجهه فيه جلميع احلارضين، ويلتفت 

التفاتا خاصا بحسب احلاجة للخطاب ويفرق النظر عليهم، وخيص  إليهم 

من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه عىل الوجه بمزيد التفات إليه وإقبال عليه، 

املتجربين  أفعال  من  املرتفعني  ختصيص  فإن  وضيعا،  أو  صغريا  كان  وإن 

واملرائني.

 التاسع: أن حيسن خلقه مع جلسائه زيادة عىل غريهم، ويوقر فاضلهم 

بعلم أو سن أو صالح أو رشف، ونحو ذلك، ويرفع جمالسهم عىل حسب 

وطالقه  السالم  بحسن  ويكرمهم  بالباقني،  ويتلطف  االمامة،  يف  تقديمهم 

كراهة وال  االحرتام  سبيل  عىل  هلم  وبالقيام  واالبتسام،  والبشاشة   الوجه 

فيه بوجه.
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تيرس  ما  تالوة  والتدريس  البحث  يف  الــرشوع  عىل  يقدم  أن  العارش:   

لنفسه وللحارضين  القراءة  تيمنا وتربكا، ويدعو عقيب  العظيم  القرآن  من 

تعاىل  اهلل  ويسمي  الرجيم،  الشيطان  من  باهلل  يستعيذ  ثم  املسلمني،  ولسائر 

وحيمده، ويصيل ويسلم عىل النبي وعىل آله وأصحابه، ثم يدعو للعلامء 

وإن  وللحارضين  ولوالديه  خاصة  وملشاخيه  الصاحلني،  والسلف  املاضني 

كان يف مدرسة ونحوها دعا لواقف املكان، ملا فيه خري عظيم وبركة، واملحل 

موضوع إجابة.

 وقد ذكر بعض العلامء أنه يقول من مجلة الدعاء: )أللهم إين أعوذ بك أن 

أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جيهل عيل. اللهم 

أنفعني بم علمتني وعلمني ما ينفعني وزدين علم واحلمد هلل عىل كل حال، 

أللهم إين أعوذ بك من علم ل ينفع، ومن قلب ل يشع، ومن نفس ل تشبع، 

ومن دعاء ل يسمع(.   

وكان بعض العلامء خيتار قراءة سورة االعىل.

 وروي أن من اجتمع مع مجاعة، ودعا يكون من دعائه: )أللهم اقسم لنا 

من خشيتك ما حيول بيننا وبني معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، 

ن به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمعنا وأبصارنا  ومن اليقني ما هتوِّ

وقونا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا عىل من ظلمنا، وانرصنا 
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عىل من عادانا، ول جتعل مصيبتنا يف ديننا، ول جتعل دنيانا أكرب مهنا ول مبلغ 

علمنا، ول تسلط علينا من ل يرحنا(.

 احلادي عرش: أن يتحرى تفهيم الدرس بأيرس الطرق وأعذب ما يمكنه 

من االلفاظ، مرتسال مبينا موضحا مقدما ما ينبغي تقديمه، مؤخرا ما بنبغي 

تأخريه، مرتبا من املقدمات ما يتوقف عليها حتقيق املحل، واقفا يف موضع 

الوقف، موصال يف موضع الوصل، مكررا ما يشكل من معانيه وألفاظه مع 

قليال  سكت  املسألة  تقرير  من  فرغ  وإذا  إليه،  بعضهم  أو  احلارضين  حاجة 

الدين  يف  شبهة  الدرس  يف  يذكر  وال  عليه.  كالم  نفسه  يف  من  يتكلم  حتى 

أو يؤخرمها مجيعا،  يذكرمها مجيعا  بل  إىل درس آخر،  ويؤخر اجلواب عنها 

سيام إذا كان الدرس جيمع اخلاص والعام، ومن حيتمل أن ال يعود إىل ذلك 

املقام، فتقع الشبهة يف نفسه وال يتفق له جواهبا، فيصري سببا يف فتنته.

فاالرشف  االرشف  منها  فليقدم  الــدروس،  تعددت  إذا  عرش:  الثاين 

واالهم فاالهم، فيقدم أصول الدين ثم التفسري ثم احلديث ثم أصول الفقه، 

ثم الفقه ثم النحو ثم املعاين، وعىل هذا قياس باقي العلوم بحسب مرتبتها، 

واحلاجة إليها.

 الثالث عرش: أن ال يطول جملسه تطويال يملهم، أو يمنعهم فهم الدرس 

أو ضبطه، ألن املقصود إفادهتم وضبطهم، فإذا صاروا إىل هذه احلالة فات 
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املقصود. وال يقرصه تقصريا خيل ببعض تقريره أو ضبطه أو فهمه، لفوات 

املقصود، ويراعي يف ذلك مصلحة احلارضين يف الفائدة والتطويل، واستيفاء 

االقسام يف التقسيم إذا كانوا من أهله.

الرابع عرش: أن ال يشتغل بالدرس، وبه ما يزعجه ويشوش فكره، من 

مرض أو جوع أو عطش أو مدافعه حدث أو شدة فرح أو غم أو غضب أو 

نعاس أو قلق أو برد أو حر مؤملني، حذرا من أن يقرص عن استيفاء املطلوب 

من البحث، أو يفتي بغري الصواب.

 اخلامس عرش: أن ال يكون يف جملسه ما يؤذي احلارضين من دخان أو 

غبار أو صوت مزعج، أو شمس موجبة للحر الشديد، أو نحو ذلك مما يمنع 

من تأدية املطلوب، بل يكون واسعا مصونا عن كل ما يشغل الفكر ويشوش 

النفس ليحصل فيه الغرض املطلوب.

السادس عرش: مراعاة مصلحة اجلامعة يف تقديم وقت احلضور وتأخريه 

الــرضورة  ومن  كلفة،  مزيد  وال  رضورة  فيه  عليه  يكن  مل  إذا  النهار،  يف 

االشتغال يف الوقت الصالح باملطالعة والتصنيف حيث يكون االشتغال به 

أوىل من التدريس.

 السابع عرش: أن ال يرفع صوته زيادة عىل احلاجة، وال خيفضه خفضا 

.يمنع بعضهم من كامل فهمه، وقد روي ذلك عن النبي
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اللغط،  حتت  الغلط  فإن  اللغط،  عن  جملسه  يصون  أن  عرش:  الثامن 

البحث،  املباحثة، واختالف جهات  وعن رفع االصوات وسوء األدب يف 

والعدول عن املسألة إىل غريها قبل إكامهلا.

قبل  دفعه  تلطف يف  مبادئ ذلك  الباحثني يشء من  أحد  فإذا ظهر من 

االنتقال  قبح  يقتيض  ما  احلارضين  جلملة  ويذكر  النفوس،  وثوران  انتشاره 

الفائدة  وحتصيل  احلق  إظهار  عىل  القلوب  اجتامع  املقصود  وأن  املذكور، 

ذم  يف  جاء  ما  ويذكرهم  البعض،  من  البعض  واستفادة  والرفق،  والصفاء 

سبب  ذلك  وأن  به،  املتسمني  العلم  أهل  سيام  والشحناء،  واملنافسة  املامراة 

الواجب  وأن  الدين،  الفكر وذهاب  لتشويش  املوجبتني  والبغضاء  العداوة 

كون االجتامع خالصا هلل تعاىل ليثمر الفائدة يف الدنيا والسعادة يف االخرى.

 التاسع عرش: أن يزجر من تعدى يف بحثه أو ظهر منه َلَدٌد أو سوء أدب 

أو ترك إنصاف بعد ظهور احلق، أو أكثر الصياح بغري فائدة، أو أساء أدبه عىل 

غريه من احلارضين أو الغائبني، أو ترفع عىل من هو أوىل منه يف املجلس، أو 

نام أو حتدث مع غريه حالة الدرس بام ال ينبغي، أو ضحك أو استهزأ بأحد 

أو فعل ما خيل بأدب الطالب يف احللقة، وسيأيت تفصيله إن شاء اهلل تعاىل.

هذا كله إذا مل يرتتب عىل ذلك مفسدة تربو عليه، وهذا النوع مغاير ملا مر 

من زجرهم وكفهم عن مساوئ األخالق، ألن هذا خاص بالدرس وذاك بام 
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ن  يتعلق بشأن أنفسهم، وإن كان يمكن إدراجه فيه، إال أن االهتامم بشأنه حسَّ

ذكره عىل اخلصوص.

العرشون: أن يالزم االرفاق هبم يف خطاهبم وسامع سؤاهلم، وإذا عجز 

السائل عن تقرير ما أورده أو حترير العبارة فيه، حلياء أو قصور ووقع عىل 

املعنى، عربَّ عن مراده أوالً، وبنيَّ وجه إيراده، وأجاب بام عنده.

وإن اشتبه عليه مراده سأله عن االمور التي حيتمل إرادته هلا، فيقول له: 

أتريد بقولك كذا؟ فان قال: نعم. أجابه، وإال ذكر حمتمال آخر. وإن سأل 

عن يشء ركيك،فال يستهزئ به وال حيتقر السائل، فإن ذلك أمر ال حيلة فيه، 

ويتذكر أن اجلميع كانوا كذلك ثم تعلموا وتفقهوا.

لينرشح  له  وينبسط  لغريٍب حرض عنده،  يتودد  أن  والعرشون:  احلادي 

صدره، فإن للقادم دهشة سيام بني يدي العلامء. وال يكثر النظر وااللتفات 

إليه استغرابا له، فإن ذلك خيجله ويمنعه من املسألة واملشاركة يف البحث إن 

كان من أهله.

الثاين والعرشون: إذا أقبل بعض الفضالء، وقد رشع يف مسألة أمسك 

عنها حتى جيلس، وإن جاء وهو يبحث أعادها له أو مقصودها، وإذا أقبل 

وقد بقي للفراغ وقيام اجلامعة بقدر ما يصل إىل املجلس، فليؤخر تلك البقية، 
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البقية،  ويشتغل عنها ببحث أو غريه إىل أن جيلس ثم يعيدها أو يتمم تلك 

كيال خيجل املقبل بقيامهم عند جلوسه.

 الثالث والعرشون: وهو من أهم اآلداب إذا سئل عن يشء ال يعرفه، أو 

عرض يف الدرس ما ال يعرفه، فليقل: ال أعرفه، أو ال أحتققه، أو ال أدري، أو 

حتى أراجع النظر يف ذلك.

وال يستنكف عن ذلك، فِمن ِعْلم العامِل أن يقول فيام ال يعلم: ال أعلم، 

واهلل أعلم.

قال اإلمام عيل: )إذا سئلتم عم ل تعلمون فاهربوا(، قالوا: وكيف 

اهلرب؟ قال: )تقولون: اهلل أعلم(.

 وعن أيب جعفر الباقر قال: )ما علمتم فقولوا، وما ل تعلموا فقولوا: 

السمء  بني  ما  أبعد  فيها  ير  القرآن  من  باآلية  ليرشع  الرجل  إن  أعلم.  اهلل 

والرض(.

وعن زرارة بن أعني قال: سألت أبا جعفر: ما حق اهلل عىل العباد؟ 

قال: )أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند ما ل يعلمون(.

 وعن الصادق: )إن اهلل خص عباده بآيتني من كتابه: أن ل يقولوا 

ُيْؤَخْذ َعَلْيِهْم  حتى يعلموا، ول يردوا ما ل يعلموا، قال اهلل عزوجل: ﴿َأَلْم 
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َلْ  بَِم  ُبوا  َكذَّ وقال: ﴿َبْل   .﴾ الَحقَّ إِلَّ  ِه  اللَّ َعَلى  َيُقوُلوا  َل  َأْن  الكَِتاِب  ِميَثاُق 

حُيِيُطوا بِِعْلِمِه َومَلَّا َيْأهِتِْم َتْأِويُلُه﴾ (.

 وعن ابن عباس: )إذا ترك العامل قول "ال أدري" أصيبت مقاتله(.

 وعن ابن مسعود: )إذا ُسئل أحُدكم عام ال يدري، فليقل: ال أدري، 

فإنه ثلث العلم(.

وقال آخر: )ال أدري، ثلث العلم(.

 ) أدري"  "ال  أصحابه  يورث  أن  للعامل  )ينبغي  الفضالء:  بعض  وقال 

ومعناه أن يكثر منها، لتسهل عليهم ويعتادوها، فيستعملوها يف وقت احلاجة.

"ال أدري"، فإنك إن قلت: ال أدري، علَّموك حتى  وقال آخر: )تعلَّم 

تدري، وإن قلت: أدري، سألوك حتى ال تدري(.

واعلم أن قول العامل: )ال أدري( ال يضع منزلته، بل يزيدها رفعة ويزيده 

يف قلوب الناس عظمة، تفضاًل من اهلل تعاىل عليه، وتعويضا له بالتزامه احلق، 

وهو دليل واضح عىل عظمة حمله وتقواه وكامل معرفته، وال يقدح يف املعرفة 

وأنه  تقواه،  عىل  أدري"  "ال  بقوله:  يستدل  وإنام  معدودة،  بمسائل  اجلهل 

"ال  يمتنع من  املسائل، وإنام  املسألة من مشكالت  فتواه، وأن  ال جيازف يف 

أدري" من َقلَّ ِعْلُمه، وُعِدمت تقواه وديانته، ألنه خياف لقصوره أن يسقط 
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بإقدامه عىل اجلواب فيام ال  فإنه  الناس، وهذه جهالة أخرى منه،  من أعني 

يعلم، يبوء باالثم العظيم، وال يرصفه عام عرف به من القصور، بل يستدل به 

عىل قصوره، ويظهر اهلل تعاىل عليه ذلك بسبب جرأته عىل التقول يف الدين، 

تصديقا ملا ورد يف احلديث القديس: )من أفسد جّوانـيَّـه أفسد اهلل بـّرانّيـَه(.

"ال   ومن املعلوم أنه إذا رؤي املحققون يقولون يف كثري من االوقات: 

أدري" وهذا املسكني ال يقوهلا أبدًا، يعلم أهنم يتورعون لدينهم وتقواهم، 

وأنه جيازف جلهله وقلة دينه، فيقع فيام فرَّ منه، واتصف بام احرتز عنه، لفساد 

نيته وسوء طويته. وقد قال النبي: )املتشبع بم ل يعَط كلبس ثويَبْ زور(.

َيُردَّ  مل  -حني   واخلرض موسى  بقصة  العلامء  تعاىل  اهلل  أّدب  وقد 

ال،  فقال:  منك؟  أعلم  أحد  هل  سئل:  ملا  تعاىل  اهلل  إىل  العلم   موسى

فأوحى اهلل إىل موسى: بل عبدنا خرض، فسأل موسى السبيل إليه- بام حكاه 

من  العظمة  وغاية   موسى من  الذل  بغاية  املؤذنة  اآليات  من  عنهام  اهلل 

اخلرض. وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل يف هذه الرسالة مجلة من نكت القصة.

يبادر  تقرير أو جواب تومهه صوابا،  له  اتفق  إذا  أنه  الرابع والعرشون: 

إىل التنبيه عىل فساده وتبيني خطائه قبل تفرق احلارضين، وال يمنعه احلياء أو 

غريه من املبادرة، وحتمله النفس االمارة بالسوء عىل التأخري إىل وقت آخر 

لعنه اهلل. وفيه رضر عظيم من  إبليس  النفس وتلبيس  فإنه من خدع  خال، 
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وجوه كثرية: 

منها: استقرار اخلطأ يف قلوب الطلبة.

ومنها: تأخري بيان احلق مع احلاجة إليه.

ومنها: خوف عدم حضور بعض أهل املجلس يف الوقت اآلخر فيستمر 

اخلطأ يف فهمه.

لطمعه  موجب  وهو  اخلطأ،  عىل  االستمرار  يف  الشيطان  طاعة  ومنها: 

فيه مرة ثانية وهلّم جرا. ومع تأديته للواجب من ذلك يفيد الطالبني ملكة 

صاحلة تعقب خريا عظيام يكون الراجع سببا فيه، فيشارك يف أجره، مضافا 

بفعل ما جيب عليه، فقد غنمت حركته وربحت  ما استحقه من االجر  إىل 

يظنه  ما  خالف  ذلك،  بسبب  تعاىل  اهلل  ويرفعه  احلق،  إىل  برجوعه  جتارته 

اجلاهل ويتومهه االمحق الغافل.  

 اخلامس والعرشون: التنبيه عند فراغ الدرس أو إرادته بام يدل عليه إن 

مل يعرفه القارئ -أي الطالب-، وقد جرت عادة السلف أن يقولوا حينئذ: 

)واهلل أعلم( وقال بعض العلامء: األوىل أن يقال قبل ذلك كالم يشعر بختمه 

الدرس، كقوله: هذا آخره، أو ما بعده يأيت إن شاء اهلل تعاىل، ونحو ذلك، 

ليكون قوله )واهلل أعلم( خالصا لذكر اهلل تعاىل ولقصد معناه.
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ِحيِم(، ليكون  ْحِن الرَّ وهلذا ينبغي أن يستفتح كل درس بـ )بِْسِم اهلل الرَّ

مل الفراغ  عىل  دليال  الذكر  جعل  وإذا  وخامتته،  بدايته  يف  تعاىل  هلل   ذاكــرا 

يتمحض له.

واحلكم  الرقائق  من  يشء  بذكر  الدرس  خيتم  أن  والعرشون:  السادس 

واملواعظ وتطهري الباطن، ليتفرقوا عىل اخلشوع واخلضوع واالخالص، فإن 

البحت يورث يف القلوب قوة، وربام أعقب قسوة، فليحركه يف كل وقت إىل 

االقبال، ويالحظه باالستكامل، واليشء أصلح من تلك احلالة.

هذا كله إذا مل يكن بعد ذلك دروس حارضة بحيث يكون االشتغال هبا 

أوىل، فيؤخر ذلك إىل اآلخر حسب ما يقتضيه احلال.

 السابع والعرشون: أن خيتم املجلس بالدعاء كام بدأ به، بل هو اآلن أوىل 

وأقرب إىل االجابة، ملا قد غشيهم من الرمحة وخصهم من املثوبة، وليتضمن 

دعاؤهم االئمة الراشدين والعلامء السابقني، وتعميم مجاعة املسلمني، وأن 

جيعل أعامهلم خالصة لوجه اهلل، مقربة إىل مرضاته.

 وقد ورد أن النبي كان خيتم جملسه بالدعاء، وأنه كان إذا فرغ من 

حديثه، وأراد أن يقوم من جملسه يقول: )أللهم اغفرلنا ما أخطأنا وما تعمدنا، 

وما أسرنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت املقدم وأنت املؤخر، ل إله 

إل أنت(.
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فوائد  فيه  فإن  اجلامعة،  قيام  بعد  قليال  يمكث  أن  والعرشون:  الثامن   

وآدابًا له وهلم: 

منها: إن كان يف نفس أحد منهم بقايا سؤال تأخر.

ومنها: إن كان ألحد به حاجة، وقد صرب عليها حتى فرغ يذكرها له.

ومنها: عدم مزامحتهم ورفع الكلفة عنهم بخروجه قبلهم، وخفق النعال 

خلفه، وهو آفة عظيمة خطرة.

ومنها: عدم ركوبه بينهم إن كان يركب، إىل غري ذلك.

احلارضين،  يرتب  َكـيِّسًا  َفطِـنًا  نقيبًا  هلم  ب  ينصِّ أن  والعرشون:  التاسع 

إىل  الغافل، ويشري  وينبه  النائم  منازهلم، ويوقظ  قدر  عليه عىل  يدخل  ومن 

ما ينبغي فعله وتركه، ويأمر بسامع الدروس واالنصات إليها ملن ال يعرف، 

ب هلم رئيسا آخر يعلم اجلاهل، ويعيد درس من أراد، ويرجع  وكذلك ينصِّ

إليه يف كثري ما يستحيى أن يلقى به العامل من مسألة أو درس، فإن فيه ضبطا 

لوقت العامل، وصالحا حلال املتعلم.

الثلثون: أن يقول إذا قام من جملسه: )سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد 

عم  العزة  رب  ربك  سبحان  إليك،  وأتــوب  أستغفرك  أنت،  إل  إله  ل  أن 

يصفون، وسلم عىل املرسلني، واحلمد هلل رب العاملني(.
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النوع الثالث
يف الآداب املخت�شة باملتعلم

مع شيخه،  وآدابه  نفسه،  آدابه يف  أقسام:  ثالثة  إىل  مر  كام  تنقسم  وهي 

وآدابه يف جملس درسه.

الق�شم الأول: اآدابه يف نف�شه

وهي أمور: 

العلم  لقبول  ليصلح  األدناس،  من  قلبه  ويطهر  نيته،  حيسن  أن  األول: 

وحفظه واستمراره، وقد تقدم ما يدل عليه، ولكن أعيد هنا لينبه عىل كونه 

من أسباب التحصيل، وهناك من أسباب الفائدة األُخروية.

 قال بعض الكاملني: )تطييب القلب للعلم كتطييب األرض للزراعة، 

فبدونه ال تنمو وال تكثر بركته وال يزكو، كالزرع يف أرض بائرة غري مطيبة(.

 وقال النبي: )إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا 

فسدت فسد اجلسد كله، أل وهي القلب(.

الثاين: أن يغتنم التحصيل يف الفراغ والنشاط وحالة الشباب وقوة البدن 

ونباهة اخلاطر وسالمة واحلواس وقلة الشواغل وتراكم العوارض، سيام قبل 
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ارتفاع املنزلة واالتسام بالفضل والعلم، فإنه أعظم صاد عن درك الكامل، بل 

سبب تام يف النقصان واالختالل.

من  فتأنفوا  سادة  تصريوا  أي  تسودوا(.  أن  قبل  )تفقهوا  بعضهم:  قال 

التعلم أو تستحيوا منه بسبب املنزلة فيفوتكم العلم.

 وقال آخر: تفقه قبل أن ترتأس، فإذا رأست، فال سبل إىل التفقه.

 وجاء يف اخلرب: )مثل الذي يتعلم العلم يف صغره كالنقش عىل احلجر، 

ومثل الذي يتعلم العلم يف كربه كالذي يكتب عىل املاء(.

وعن ابن عباس: )ما أويت عامل علاًم إال وهو شاب، وقد نبه اهلل تعاىل 

عىل ذلك بقوله: وآتيناُه احلكَم صبيًا(.

 وهذا باعتبار الغالب، وإال فمن كرب ال ينبغي له أن حيجم عن الطلب، 

واهلبات  الرمحة  وأبــواب  فائض،  واجلود  وافر  والكرم  واسع  الفضل  فإن 

مفتحة، فإذا كان املحل قابال متت النعمة وحصل املطلوب.

ُه﴾. ُمُكُم الـلَّ َه َوُيَعلِّ ُقوا الـلَّ قال اهلل تعاىل: ﴿َواتَّ

ُه َواْسَتَوى آَتْيَناُه ُحْكًم َوِعْلًم﴾. وقال تعاىل: ﴿َومَلَّا َبَلَغ َأُشدَّ

وقال تعاىل حكاية عن موسى: ﴿َفَفَرْرُت ِمْنُكْم مَلَّا ِخْفُتُكْم َفَوَهَب يِل 

َريبِّ ُحْكم﴾، إىل غري ذلك.
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 وقد اشتغل مجاعة من السلف يف حال كربهم فتفقهوا وصاروا أساطني 

وليحرز  عمره،  العاقل  فليغتنم  وغريه،  الفقه  يف  مصنفني  وعلامء  الدين  يف 

شبابه عن التضييع، فإن بقية العمر ال ثمن هلا كام قيل: 

ثمن هلــا  مــا  عندي  العمر  الزمن بقية  من  حممود  غري  مىض  وما 

باحلسن يستدرك املرء فيها ما أفات وحييا السوء  ويمحو  أمات  ما 

 الثالث: أن يقطع ما يقدر عليه من العوائق الشاغلة، والعالئق املانعة عن 

متام الطلب وكامل االجتهاد، وقوة اجلد يف التحصيل، ويرىض بام تيرس من 

القوت وإن كان يسريا، وبام يسرت مثله من اللباس وإن كان َخِلقا، فبالصرب 

عىل ضيق العيش تنال سعة العلم، وجيمع شمل القلب عن مفرتقات اآلمال، 

ليتفجر عنه ينابيع احلكمة والكامل.

قال بعض السلف: )ال يطلب أحد هذا العلم بعز النفس فيفلح، ولكن 

من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلامء أفلح(.

وقال أيضًا: )ال يصلح طلب العلم إال ملفلس(، فقيل: وال الغني املكفي؟ 

فقال: )وال الغني املكفي(.

الفقر،  به  يرضُّ  حتى  يريد  ما  العلم  هذا  من  أحد  يبلغ  )ال  آخر:  وقال 

ويؤثره عىل كل يشء(.
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 وقال بعضهم: )ال ينال هذا العلم إال من عّطل دّكانه، وخّرب بستانه، 

وهجر إخوانه، ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته(.

وهذا كله وإن كان فيه مبالغة، فاملقصود به أنه ال بد فيه من مجع القلب 

واجتامع الفكر.

وبالغ بعض املشايخ فقال لبعض طلبته: اصبغ ثوبك حتى ال يشغلك 

فكر غسله.

ومن هنا قيل: )العلم ال يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك(.

فإنه أكرب شاغل  العلم،  التزوج حتى يقيض وطره من  أن يرتك   الرابع: 

وأعظم مانع، بل هو املانع مجلة.

 وهذا أمر وجداين جمرب واضح ال حيتاج إىل الشواهد التي منها تشويش 

ما بصلة  ُكلِّفت  )لو  السائر:  املثل  ومن  واألسباب،  األوالد  هبمِّ   الفكر 

فهمت مسألة(.

فإن ذلك حيث ال  الرتغيب،  النكاح من  بام ورد يف  الطالب  يغرت   وال 

يعارضه واجب أوىل منه، وال يشء أوىل وال أفضل وال واجب أضيق من 

العلم، سيام يف زماننا هذا، فإنه وإن وجب عىل األعيان والكفاية عىل تفصيل، 

فقد وجب يف زماننا هذا عىل األعيان مطلقًا، ألن فرض الكفاية إذا مل يقم به 
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من فيه كفاية، يصري كالواجب العيني يف خماطبة الكل به، وتأثيمهم برتكه، 

كام هو حمقق يف األصول.

اخلامس: أن يرتك العرشة مع من يشغله عن مطلوبه، فإن تركها من أهم 

ما ينبغي لطالب العلم، وال سيام لغري اجلنس، وخصوصا ملن قلت فكرته، 

وكثر تعبه وبطالته، فإن الطبع رساق، وأعظم آفات العرشة ضياع العمر بغري 

فائدة، وذهاب العرض والدين إذا كانت لغري أهل.

والذي ينبغي لطالب العلم، أن ال خيالط إال ملن يفيده أو يستفيد منه، فإن 

يِّن التقي الذكي، الذي إن  احتاج إىل صاحب، فليخرت الصاحب الصالح الدَّ

ه، فيستفيد من  ره، وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صربَّ نيس ذكَّ

خلقه ملكة صاحلة، فإن مل يتفق مثل هذا، فالوحدة وال قرين السوء.

أوقاته:  مجيع  يف  عليه  مواظبا  التعلم،  عىل  حريصًا  يكون  أن  السادس: 

ليال وهنارًا، سفرًا وحرضًا، وال يذهب شيئًا من أوقاته يف غري طالب العلم 

إال بقدر الرضورة ملا ال بد منه من أكل ونوم واسرتاحة يسرية، إلزالة امللل 

ومؤانسة زائر، وحتصيل قوت، وغريه مما حيتاج إليه، أو ألمل وغريه، مما يتعذر 

معه االشتغال، فإن بقية العمر ال ثمن هلا، ومن استوى يوماه فهو مغبون، 

وليس بعاقل من أمكنه احلصول عىل درجة ورثها األنبياء ثم فوهتا.
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ومن هنا قيل: )ال يستطاع العلم براحة اجلسد(.

وقيل: )اجلنة ُحّفت باملكاره(. 

وقيل: )وال بد دون الشهد من أمل النحل(.

وقيل:ل حتسب املجد مترًا أنت آكله   لن تبلغ املجد حتى تلعق الصربا

السابع: أن يكون عايل اهلمة، فال يرىض باليسري مع إمكان الكثري، وال 

ف يف اشتغاله، وال يؤخر حتصيل فائدة،وإن قلَّت، متكن منها، وإن علم  يسوِّ

حصوهلا بعد ساعة، ألن للتأخري آفات، والنه يف الزمن التايل حيصل غريها، 

حتى لو عرض له مانع عن الدرس، فليشتغل باملطالعة واحلفظ بجهده، وال 

يربط شيئًا بيشء.

وليعلم أنه إن أراد التأخري إىل زمن يكمل فيه الفراغ، فهذا زمن مل خيلقه 

اهلل تعاىل بعد، بل ال بد يف كل وقت من موانع وعوائق وقواطع، فقاطع ما 

فإن  سيف،  )الوقت  اخلرب:  يف  ورد  كام  كلها،  يقطعك  أن  قبل  منها  أمكنك 

قطعته واال قطعك(.

 الثامن: أن يأخذ يف ترتيب التعلم بام هو األوىل، ويبدأ فيه باالهم فاالهم 

العقليات  يف  العلامء  اختالف  يف  وال  املقدمات،  قبل  النتائج  يف  يشتغل  فال 

والسمعيات قبل إتقان اإلعتقاديات، فإن ذلك حيري الذهن ويدهش العقل.
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وإذا اشتغل يف فن، فال ينتقل عنه حتى يتقن فيه كتابا، أو كتبا إن أمكن، 

وهكذا القول يف كل فن.

وليحذر التنقل من كتاب إىل كتاب، ومن فن إىل غريه من غري موجب، 

فإن ذلك عالمة الضجر وعدم الفالح، فإذا حتققت أهليته، وتأكدت معرفته، 

فاألوىل له أن ال يدع فنـًّا من العلوم املحمودة، ونوعا من أنواعها إال وينظر 

فيه نظرًا يطلع به عىل مقاصده وغايته.

اشتغل  وإال  فيه،  التبحر  طلب  التوفيق،  وأهنضه  العمر  ساعده  إن  ثم 

باألهم فاألهم، فإن العلوم متقاربة وبعضها مرتبط ببعض غالبًا.

يأخذ من كل علم  أن  العلوم، فاحلزم  يتسع جلميع  العمر ال  أن  واعلم 

العلم  وهو  العلوم،  أرشف  هو  الذي  العلم  يف  قواه  مجام  ويرصف  أحسنه، 

النافع يف اآلخرة مما يوجب كامل النفس وتزكيتها باألخالق الفاضلة واألعامل 

األخالق مكارم  وعلم  والسنة،  الكتاب  معرفة  إىل  ومرجعه   الصاحلة، 

وما ناسبه.
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الق�شم الث�ين: اآدابه مع �شيخه وقدوته

وم� يجب عليه من تعظيم حرمته

قال الصادق: )كان أمري املؤمنني يقول: إن من حق العال أن ل 

تكثر عليه السؤال، ول تأخذ بثوبه، وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم 

جيعا، وخصه بالتحية دوهنم، واجلس بني يديه ول جتلس خلفه، ول تغمز 

خلفا  فلن،  وقال  فلن  قال  القول:  من  تكثر  ول  بيدك،  ترش  ول  بعينك، 

النخلة تنتظرها متى  العال مثل  لقوله، ول تضجر لطول صحبته، وإنم مثل 

يف  الغازي  القائم  الصائم  من  أجرًا  أعظم  والعال  شء،  منها  عليك  يسقط 

سبيل اهلل(.

)وحق   :العابدين سيد  عن  املــروي  الطويل  احلقوق  حديث  ويف 

سائسك بالعلم التعظيم له، والتوقري ملجلسه وحسن الستمع إليه والقبال 

عليه، وأل ترفع عليه صوتك، ول جتيب أحدا يسأله عن شء حتى يكون هو 

ث يف جملسه أحدا، ول تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه  الذي جييب، ول حتدِّ

إذا ذكر عندك بسوء، وأن تسرت عيوبه وتظهر مناقبه، ول جتالس له عدوا، ول 

تعادي له وليا، فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملئكة اهلل عّز وجل بأنك قصدته 

وتعلمت علمه هلل جلَّ اسمه ل للناس(.
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إذا تقرر ذلك، فلنعد إىل ذكر اآلداب املختصة باملتعلم مع شيخه، حسب 

ما قرره العلامء، تفريعا عىل املنصوص منها، وهي أمور: 

األول: وهو أمهها: أن يقّدم النظر فيمن يأخذ عنه العلم، ويكتسب حسن 

األخالق واآلداب منه، فإن تربية الشيخ لتلميذه، ونسبة إخراجه الخالقه 

من  الشوك  يقلع  الذي  الفالح  كفعل  حسنًا،  خلقًا  مكاهنا  وجعل  الذميمة 

نباته ويكمل  النباتات اخلبيثة من بني الزرع، ليحسن  األرض، وخيرج منها 

ريعه.

وليس كل شيخ يتصف هبذا الوصف، بل ما أقل ذلك، فإنه يف احلقيقة 

نائب عن رسول اهلل، وليس كل عامل يصلح للنيابة، فليخرت من كملت 

أهليته، وظهرت ديانته، وحتققت معرفته، وعرفت عفته، واشتهرت صيانته 

تقدم وقد  تفهيمه،  وجــاد  تعليمه،  وحسن  مروته،  وظهرت   وسيادته، 

مجلة أوصافه.

خلقه،  أو  دينه  أو  ورعه  يف  نقص  مع  علمه  زاد  بمن  الطالب  يغرت  وال 

زواله،  يطلب  الذي  اجلهل  من  أصعب  ودينه  املتعلم  خلق  يف  رضره  فإن 

عمن فانظروا  دين،  العلم  )هذا  السلف:  من  مجاعة  وعن  رضرا،   وأشد 

تأخذون دينكم(.
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ومما يؤنس به أن يكون له مع مشايخ عرصه كثرة بحث وطول اجتامع 

وزيادة ممارسة وثناء منهم عىل سمته وخلقه وبحثه، وليحرتز ممن أخذ علمه 

من بطون الكتب من غري قراءة عىل الشيوخ، خوفا من وقوعه يف التصحيف 

والغلط والتحريف.

قال بعض السلف: )من تفقه من بطون الكتب ضّيع األحكام(.

 وقال آخر: )إياكم والصحفيون الذين يأخذون علمهم من الصحف، 

فإن ما يفسدون أكثر مما يصلحون(.

فإن ذلك  اخلاملني،  باملشهورين، وترك االخذ من  التقييد  وليحذر من 

من الِكرب عىل العلم، وهو عني احلامقة، ألن احلكمة ضالة املؤمن، يلتقطها 

إليه، وربام  املنَّة ممن ساقها  ويتقلد  حيث وجدها، ويغتنمها حيث ظفر هبا، 

من والتحصيل  أعــم،  به  النفع  فيكون  بركته،  ترجى  ممن  اخلامل   يكون 

جهته أتم.

وإذا سربت أحوال السلف واخللف مل جتد النفع غالبًا إال إذا كان للشيخ 

اعتربت  إذا  وكذلك  وافر،  نصيب  للطلبة  والشفقة  والنصح  التقوى  من 

به  باالشتغال  والفالح  أوفر،  االتقى  بتصنيف  االنتفاع  وجدت  املصنفات، 

أكثر، وبالعكس حال العامل املجرد.
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وهو  الروحاين،  والوالد  احلقيقي  االب  أنه  شيخه  يف  يعتقد  أن  الثاين: 

أعظم من الوالد اجلسامين، فيبالغ -بعد االب- يف حقه، كام تقدم يف رعاية 

حق أبوته ووفاء حق تربيته.

فقال:  والدك؟  من  أكثر  معلمك  توقر  بالك  )ما  االسكندر:  وقد سئل 

ألن املعلم سبب حليايت الباقية، ووالدي حليايت الفانية(.

عظيم  كان  روحــه(  اهلل  )قدس  املوسوي  الريض  السيد  أن  روي  وقد 

منَّة، وله يف ذلك قصص غريبة  يقبل ألحد  الطبع ال  أيّب  اهلمة  النفس عايل 

منها مع اخلليفة العبايس حني أراد صلته بسبب مولود ولد له، وغريه، ومنها 

أن بعض مشاخيه قال له يومًا: بلغني أن دارك ضيقة ال تليق بحالك، ويل دار 

واسعة صاحلة لك، قد وهبتها لك فانتقل إليها.

أيب قط، فكيف بر  أقبل  مل  أنا  يا شيخ  فقال:  الكالم،  فأعاد عليه   فأبى، 

من غريه؟

فقال له الشيخ: إن حقي عليك أعظم من حق أبيك، ألين أبوك الروحاين، 

وهو أبوك اجلسامين.

فقال السيد: قد قبلُت الدار.
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ومن هنا قال بعض الفضالء:

أب خــري  ــان  ك العلم  عــّلــم  النطفمــن  أبــو  ل  الـــروح  أبــو  ذاك 

عن  االنحراف  هو  املرض  ألن  النفس،  مريض  أنه  يعتقد  أن  الثالث: 

املجرى الطبيعي. وطبع النفس العلم، وإنام خرجت عن طبعها بسبب غلبة 

أخالط القوى البدنية.

ويعتقد أن شيخه طبيب مرضه، ألنه يرده إىل املجرى الطبيعي. فال ينبغي 

أن خيالفه فيام يشري عليه، كأن يقول له: اقرأ الكتاب الفالين، أو اكتف هبذا 

القدر من الدرس، ألنه إن خالفه كان بمنزلة املريض يرد عىل طبيبه يف وجه 

عالجه. وقد قيل يف احلكم: مراجعة املريض طبيبه توجب تعذيبه.

املفسدة  واالغذية  املؤذيات،  تناول  ترك  املريض  عىل  الواجب  أن  وكام 

للدواء يف حرضة الطبيب وغيبته، كذلك املتعلم، فيجب أن يطهر نفسه من 

النجاسة املعنوية، التي غاية املعلم النهي عنها: من احلقد واحلسد والغضب 

رأسًا  املرض  مادة  ويقطع  الرذائل،  من  وغريها  والعجب،  والكرب  والرشه 

لينتفع بالطبيب.

ينظره بعني االحرتام واإلجالل واإلكرام. ويرضب صفحًا  أن  الرابع: 

عن عيوبه، فإن ذلك أقرب إىل انتفاعه به، ورسوخ ما يسمعه منه يف ذهنه.
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ولقد كان بعض السلف إذا ذهب إىل شيخه تصدق بيشء، وقال: )اللهم 

اسرت عيب معلمي عني، وال تذهب بربكة علمه مني(.

وقال آخر: )كنت أصفح الورقة بني يدي شيخي صفحا رفيقا، هيبة له 

لئال يسمع وقعها(.

 وقال آخر: )واهلل ما أجرتأت أن أرشب املاء وشيخي ينظر إيل، هيبة له(.

اخلامس: أن يتواضع له زيادة عىل ما أمربه من التواضع للعلامء وغريهم، 

ويتواضع للعلم، فبتواضعه له يناله، وليعلم أن ذله لشيخه عز، وخضوعه له 

فخر وتواضعه له رفعة، وتعظيم حرمته مثوبة، والتشمر يف خدمته رشف.

والوقار،  السكينة  للعلم  وتعلموا  العلم،  )تعلموا   :النبي قال  وقد 

وتواضعوا ملن َتعلَّمون منه(.

 وقال: )من علَّم أحدا مسألة ملك رقه. قيل: أيبيعه ويشرتيه؟ قال: 

بل يأمره وينهاه(.

وأنشد بعض العلامء:

يكرموهنا لكي  نفيس  هلم  هتينها أهــني  ل  التي  النفس  تكرم  ولن 

 السادس: أن ال ينكر عليه، وال يتآمر وال يشري عليه بخالف رأيه، فريى 

أنه أعلم بالصواب منه، بل ينقاد إليه يف أموره كلها، ويلقي إليه زمام أمره 
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رأسًا، ويذعن لنصحه، ويتحرى رضاه وإن خالف رأي نفسه، وال يستبق 

معه رأيًا وال اختيارًا، ويشاوره يف أموره كلها، ويأمتر بأمره، وال خيرج عن 

رأيه وتدبريه باللسان والقلب.

قال بعض العلامء: )خطأ املرشد أنفع للمسرتشد من صوابه يف نفسه(.

السابع: أن يبجله يف خطابه وجوابه، يف غيبته وحضوره، وال خياطبه بتاء 

يقول: )ياسيدي( و)يا أستاذ( وما  بعد، بل  يناديه من  اخلطاب وكافه، وال 

أشبه ذلك.

وخياطبه بصيغ اجلمع تعظياًم نحو: )ما تقولون يف كذا؟( و)ما رأيكم يف 

كذا؟( و)قلتم ريض اهلل عنكم( أو )تقبل اهلل منكم( أو )رمحكم اهلل(.

بتعظيمه، كقوله: )قال  بام يشعر  باسمه إال مقرونًا  وال يسميه يف غيبته 

الشيخ(، أو )األستاذ(، أو )شيخنا(، أو )شيخ اإلسالم(، ونحو ذلك.

 الثامن: تعظيم حرمته يف نفسه واقتداؤه به، ومراعاة هديه يف غيبته وبعد 

موته، فال يغفل عن الدعاء له مدة حياته، ويرد غيبته، ويغضب هلا زيادة عام 

جيب رعايته يف غريه، فإن عجز عن ذلك قام وفارق املجلس.

ويتعاهد  موته،  وبعد  حياته  يف  وحمبيه  وأِوّداءه  وأقاربه،  ذريته  ويرعى 

زيارة قربه واالستغفار له، والرتحم عليه والصدقة عنه، ويسلك يف السمت 
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واهلدي مسلكه، ويراعي يف العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته 

يف عباداته وعاداته، ويتأدب بآدابه، وِمن َثمَّ كان األهم حتصيل شيخ صالح 

ليحسن االقتداء به.

ثم إن قدر عىل الزيادة عليه بعد االتصاف بصفته فعل، وإال اقترص عىل 

التأيس، فبه يظهر أثر الصحبة.

التاسع: أن يشكر الشيخ عىل توفيقه له عىل ما فيه فضيلة، وعىل توبيخه 

له عىل ما فيه نقيصة، أو كسل يعرتيه، أو قصور يعانيه، أو غري ذلك مما يف 

ايقافه عليه، وتوبيخه إرشاد، وصالحه.

ويعد ذلك من الشيخ من مجلة النعم عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، 

فإن ذلك أميل لقلب الشيخ، وأبعث له عىل االعتناء بمصاحله.

وكان  منه،  صدرت  نقيصة  أو  أدب،  من  دقيقة  عىل  الشيخ  وقفه  وإذا 

يعرف ذلك من قبل، فال يظهر أنه كان عارفًا به وغفل عنه، بل يشكر الشيخ 

عىل إفادته ذلك واعتنائه بأمره، ليكون بذلك مستدعيا للعود إىل النصيحة 

به أصلح،  الشيخ  له يف ذلك عذر، وكان إعالم  فإن كان  يف وقت احلاجة، 

فال بأس به وإال فيرتكه، إال أن يرتتب عىل ترك بيان العذر مفسدة، فيتعني 

إعالمه به.
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 العارش: أن يصرب عىل جفوة تصدر من شيخه، أو سوء خلق، وال يصده 

ذلك عن مالزمته وحسن عقيدته واعتقاد كامله، ويتأول أفعاله التي ظاهرها 

مذموم عىل أحسن تأويل وأصحه، فام يعجز عن ذلك إال قليل التوفيق.

واالستغفار،  وقع  مما  والتوبة  باالعتذار  شيخه  جفوة  عند  هو  ويبدأ 

وينسب املوجب إليه، وجيعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى ملودة شيخه، 

وأحفظ لقلبه، وأنفع للطالب يف آخرته ودنياه.

بقي عمره يف عامية  التعليم  ُذلِّ  السلف: )من مل يصرب عىل  وعن بعض 

اجلهالة، ومن صرب عليه آل أمره إىل عز الدنيا واآلخرة(.

ومنه األثر املشهور عن ابن عباس: )ذللت طالبًا، فعززت مطلوبًا(.

يغضب عىل  الذي  مثل  العامل  يغضب عىل  الذي  )مثل  بعضهم:  وقال   

أساطني اجلامع(.

ولبعضهم:

طبيبه جفوت  إن  لدائك  معلم اصــرب  جفوت  إن  جلهلك  واصرب 

أتينا  لو  غريبة،  أقاصيص  مشاخيهم  مع  صربهم  يف  الصالح  وللسلف 

عليها لطال اخلطب.
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احلادي عرش: أن جيتهد عىل أن يسبق باحلضور إىل املجلس قبل حضور 

الشيخ، وحيمل عىل ذلك نفسه، وحيرتز عن أن يتأخر يف احلضور عن حضور 

أكيدة  رضورة  غري  من  ذلك  فاعل  فإن  انتظاره،  يف  الشيخ  فيدع  الشيخ، 

معرض نفسه للمقت والذم. نسأل اهلل العافية.

حكى ياقوت يف معجمه عن هارون بن موسى القييس القرطبي، قال:

الزهراء  بجامع  )النوادر(  امالئه  وقت  القايل  عيل  أيب  إىل  نختلف  كنا 

ونحن يف فصل الربيع، فبينام أنا يومًا يف بعض الطريق إذا أخذتني سحابة، فام 

وصلت إىل جملسه حتى ابتلت ثيايب كلها، وحول أيب عيل أعالم أهل البلد، 

فأمرين بالدنو منه، وقال يل: مهاًل يا أبا نرص، ال تأسف عىل ما عرض، فهذا 

يشء يضمحل ويزول برسعة بثياب غريها تبدهلا.

منه،  تقرب  ال  عليه،  فادجلت  جماهد،  ابن  إىل  أختلف  كنت  قال:  ثم 

فلام انتهيت إىل الدرب الذي كنت أخرج منه إىل منزله ألفيته مغلقًا وتعرس 

عيلَّ فتحه، فقلت: سبحان اهلل! أبكر هذا البكور، وأغلب عىل القرب منه، 

فنظرت إىل رسب بجنب الدرب فاقتحمته، فلام توسطت ضاق يب، ومل أقدر 

عىل اخلروج، وال عىل الدخول فاقتحمته أشد اقتحام، حتى ختلصت بعد أن 

خترقت ثيايب وأثر الرسب يف حلمي حتى انكشف العظم، وَمنَّ اهلل باخلروج، 

فوافيت جملس الشيخ عىل تلك احلال.
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ثم قال: فأين أنت مما عرض يل؟

ثم أنشد بيت احلامسة:

جهد النفوس وألقوا دونه الزرادببت للمجد والساعون قد بلغوا

صربا  وكابدوا املجد حتى مل أكثرهم ومن  واىف  من  باملجد  وفاز 

آكله أنت  متــرًا  املجد  حتسب  ل  لن تبلغ املجد حتى تلعق الصربا  

إذنه،  بغري  العام  املجلس  غري  يف  الشيخ  عىل  يدخل  ال  أن  عرش:  الثاين 

ومل  الشيخ  يعلم  بحيث  استأذن  فإن  غريه،  معه  أم  وحده  الشيخ  كان  سواء 

يأذن، انرصف وال يكرر االستيذان.

وإن شك يف علم الشيخ به كرره ثالثًا، وال يزيد يف االستيذان عليها، أو 

ثالث طرقات بالباب أو باحللقة، وليكن طرق الباب خفيًا بأظفار األصابع، 

ثم باألصابع، ثم باحللقة قلياًل قلياًل، فإن كان املوضع بعيدًا عن الباب، فال 

بأس برفع ذلك ابتداء بقدر ما يسمع ال غري.

وإن أذن وكانوا مجاعة تقدم أفضلهم فأسنهم بالدخول والسالم عليه، 

ثم يسلم عليه االفضل فاالفضل.

الثالث عرش: أن يدخل عىل الشيخ كامل اهليأة فارغ القلب من الشواغل، 

نشيطا منرشح الصدر صايف الذهن، ال يف حال نعاس أو غضب أو جوع أو 
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إليه من سواك  بعد استعامل ما حيتاج  عطش، ونحو ذلك، متطهرًا متنظفًا، 

إذا  سيام  ملبوسه،  أحسن  البسًا  كرهية،  رائحة  وإزالــة  وشعر،  ظفر  وأخذ 

العلم، فإنه جملس ذكر، واجتامع يف عبادة، وهذه األمور  كان يقصد جملس 

من آداهبا.

الرابع عرش: أن ال يقرأ عىل الشيخ عند شغل قلبه وملله ونعاسه وجوعه 

وعطشه واستيفازه وأمله وقائلته، ونحو ذلك مما يشق عليه فيه البحث. اللهم 

إال أن يبتدئه الشيخ بطلب القراءة، فليجبه كيف كان.

من  وعنده  العام،  املجلس  غري  يف  الشيخ  عىل  دخل  إذا  عرش:  اخلامس 

يتحدث معه فسكتوا عن احلديث، أو دخل والشيخ وحده يصيل أو يقرأ أو 

يذكر أو يطالع أو يكتب، فرتك ذلك ومل يبدأ بكالم أو بسط حديث، فليسلم 

وخيرج رسيعا، إال أن حيثه الشيخ عىل املكث، فإذا مكث فال يطيل، إال أن 

يأمره بذلك، خشية أن يدخل يف عداد من أشغل مشغوالً باهلل أدركه املقت 

يف الوقت.

 السادس عرش: إذا حرض مكان الشيخ فلم جيده انتظره، وال يفوت عىل 

نفسه درسه، فإن كل درس يفوت ال عوض له، وال يطرق عليه ليخرج إليه. 

وإن كان نائام صرب حتى يستيقظ، أو ينرصف ثم يعود، والصرب خري له، وال 

يوقظه وال يأمر به. هكذا كان السلف يفعلون.
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أو  فيه  يشق عليه  إقراء يف وقت  الشيخ  يطلب من  أن ال   السابع عرش: 

مل جتر عادته باإلقراء فيه، وال خيرتع عليه وقتا خاصا به دون غريه وإن كان 

رئيسا، ملا فيه من الرتفع واحلمق عىل الشيخ والطلبة والعلم.

وربام استحيا الشيخ منه، فيرتك الجله ما هو أهم عنده يف ذلك الوقت، 

فال يفلح الطالب. فإن بدأه الشيخ بوقت معني أو خاص لعذر عائق له عن 

احلضور مع اجلامعة، أو ملصلحة رآها فال بأس.

الثامن عرش: أن جيلس بني يديه جلسه األدب بسكون وخضوع وإطراق 

رأس وتواضع وخشوع. واألوىل له االفرتاش أو التورك.

بطوهنام،  عىل  وجيلس  قدميه  يفرش  أن  وهو  االقعاء،  هنا  وحيسن  قيل: 

ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه.

وهو من جنس ما قبله: أن ال يستند بحرضة الشيخ إىل  التاسع عرش:   

أو  جنبه  الشيخ  واليعطي  عليه،  يده  جيعل  أو  ذلك،  ونحو  أوخمدة،  حائط 

ظهره، واليعتمد عىل يده إىل ورائه أو جنبه أو ظهره، واليضع رجله أو يده 

أو شيئًا من بدنه أو ثيابه عىل ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته.

قال بعضهم: )ومن تعظيم الشيخ أن ال جيلس إىل جانبه وال عىل مصاله 

أو وسادته.
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يشق  جــزمــًا  بــه  ــزم  ج إذا  إال  يفعل  فــال  بــذلــك،  الشيخ  أمــره  وإن 

ما إىل  يعود  ثم  احلــال،  تلك  يف  أمــره  امتثال  من  بأس  فال  خمالفته،   عليه 

يقتضيه األدب(.

العرشون: وهو من أمهها: أن يصغي إىل الشيخ ناظرًا إليه، ويقبل بُكّليته 

عليه، متعقاًل لقوله، بحيث ال حيوجه إىل إعادة الكالم، وال يلتفت من غري 

رضورة وينظر إىل يمينه أو شامله أو فوقه أو أمامه لغري حاجة، وال سيام عند 

لضجة  يضطرب  وال  إليه،  إال  ينظر  أن  ينبغي  فال  له،  كالمه  أو  معه  بحثه 

يسمعها، وال يلتفت إليها سيام عند بحثه.

وال ينفض كميه، وال حيرس عن ذراعيه، وال يومىء بيده إىل وجه الشيخ 

أو صدره، وال يمس هبا شيئًا من بدنه أو ثيابه، وال يعبث بيديه أو رجليه، 

أو غريمها من أعضائه، وال يضع يده عىل حليته أو فمه أو يعبث هبا يف أنفه.

وال يفتح فاه، وال يقرع سنه، وال يرضب األرض براحته، أو خيط عليها 

بأصابعه، وال يشبك بيديه، وال يعبث بأزراره، وال يفرقع أصابعه، بل يلزم 

سكون بدنه.

يتنخع  يبصق وال يمتخط، وال  التنحنح من غري حاجة، وال  يكثر  وال 

وال  ونحوه،  بمنديل  منه  يأخذها  بل  فيه،  من  النخامة  يلفظ  وال  أمكنه،  ما 
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يتجشأ، وال يتمطى، وال يكثر التثاؤب، وإذا تثاءب سرت فاه بعد رده جهده، 

وإذا عطس حفظ صوته جهده، وسرت وجهه بمنديل ونحوه.

وذلك كله مما يقتضيه النظر املستقيم والذوق السليم.

احلادي والعرشون: وهو من جنس ما قبله: أن ال يرفع صوته رفعًا بليغًا 

من غري حاجة، وال يسار يف جملسه، وال يغمز أحدًا، وال يكثر كالمه بغري 

رضورة، وال حيكي ما يضحك منه، أو ما فيه بذاءة، أو يتضمن سوء خماطبة 

أو سوء أدب، بل وال يتكلم بام مل يسأله، وال يتكلم ما مل يستأذنه أوالً، وال 

بغري  تبسام  تبسم  غلبه  فإن  الشيخ،  دون  لعجب  وال  عجب،  لغري  يضحك 

صوت البتة.

له عن أحد،  ينمَّ  أو  يغتاب أحدًا يف جملسه،  أن  وليحذر كل احلذر من 

أو يوقع بينه وبني أحد بنقل ما يسوؤه عنه، كاستنقاص به أو تكلم فيه ورد 

ما قاله، أو يقول كاحلاث له عىل االعتناء بأمره: فالن يود أن أقرأ عليه، أو 

أردت أن أقرأ عىل فالن وتركت ألجلك، أو نحو ذلك..

كبرية،  أو  حراما  أو  مكروها  ارتكب  كونه  مع  وأمثاله  ذلك  ففاعل 

مستحق للزجر واالهانة والطرد والبعد، حلامقته ورئائه، وقد تقدم يف حديث 

عيل ما يدل عىل ذلك.
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 الثاين والعرشون: أن حيسن خطابه مع الشيخ بقدر االمكان، وال يقول 

له: )لـَِم؟( و: )ال نسلم(، وال: )َمن نقل هذا؟(، وال: )أين موضعه؟( وشبه 

ذلك، فإن أراد استفادة أصله أو من نقله، تلطف يف الوصول إىل ذلك، ثم 

هو يف جملس آخر أوىل عىل سبيل االستفادة.

وإذا أرص الشيخ عىل قول أو دليل ومل يظهر له، أو عىل خالف صواب 

سهوا، فال يغري وجهه أو عينيه، وال يشري إىل غريه كاملنكر ملا قال، بل يأخذه 

ببرش ظاهر، وإن مل يكن الشيخ مصيبا، لغفلة أو سهو أو قصور نظر يف تلك 

.احلال، فإن العصمة يف البرش لألنبياء واألوصياء

حيسن  ال  ممن  يقع  فإنه  عليه،  رد  بصورة  الشيخ  مفاجأة  من  وليحذر 

األدب من الناس كثريًا، مثل أن يقول له الشيخ: )أنت قلت كذا؟( فيقول: 

)ما قلت كذا(، أو يقول له الشيخ: )مرادك يف سؤالك كذا(، أو )خطر لك 

كذا؟( فيقول: )ال(، أو )ما هذا مرادي(، أو )ما خطر يل هذا(، وشبه ذلك، 

بل طريقه أن يتلطف باملكارشة عىل املقصود يف اجلواب.

وكذلك إذا استفهمه الشيخ استفهام تقرير وجزم كقوله: )أمل تقل كذا؟( 

بالرد عليه بقوله: )ال(، ونحو ذلك، بل  يبادر  أو )أليس مرادك كذا؟( فال 

يسكت أو يوّري عن ذلك بكالم لطيف يفهم الشيخ قصده منه، فإن مل يكن 

قصد  إىل  )أعود  أو  كذا(،  أقول  )اآلن  فليقل:  وقوله،  قصده  حترير  من  بد 
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لتضمنه  )الذي قصدته(،  أو  قلته(،  )الذي  يقول:  كذا(. ويعيد كالمه، وال 

الرد عليه.

الثالث والعرشون: وهو من جنس ما قبله: إذا ذكر الشيخ تعلياًل وعليه 

وعنه  إشكاالً  أو  يستشكله،  ومل  إشكال،  وفيه  بحثًا  أو  يتعقبه،  ومل  تعقب، 

الشيخ  عىل  التعقب  إىل  وال  ذلك،  ذكر  إىل  يبادر  فال  يذكره،  ومل  جواب، 

بألطف إشارة، كقوله: )ما ملحتم  له أن يشري إىل ذلك  بسبب إمهاله له، بل 

ونعمت،  فبها  الشيخ  تذكر  فإن  ذلك،  ونحو  مثاًل(،  جوابًا  اإلشكال  عن 

 وإال فاألْوىل السكوت عن ذلك، إال أن يأذن الشيخ، أو يعلم منه أنه يؤثر

ذلك منه.

الرابع والعرشون: وهو من جنس ما قبله أيضًا: أن يتحفظ من خماطبة 

)أيش  مثل:  به،  خطابه  يليق  وال  كالمه  يف  الناس  بعض  يعتاده  بام  الشيخ 

بك؟(، و)فهمت؟(، و)سمعت؟( و)تدري؟( و)يا رجل؟( ونحو ذلك.

وكذلك ال حيكي ما خوطب به غريه مما ال يليق خطاب الشيخ به، وإن 

الرب(،  قليل  )أنت  احلياء(،  قليل  )أنت  لفالن:  فالن  قال  مثل:  حاكيا،  كان 

و)ما عندك خري(، و)أنت قليل الفهم( ونحو ذلك..

بل يقول -إذا أراد احلكاية- ما جرت العادة بالكناية به، مثل: قال فالن 
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الكناية  هذه  ومثل  خري(،  األبعد  عند  و)ما  اخلري(،  قليل  )األبعد  لفالن: 

 وردت يف بعض األخبار أيضًا، أو يأيت بضمري الغائب مكان ضمري املخاطب،

وشبه ذلك.

هلا  يكون  كلمة  حتريف  إىل  الشيخ  لسان  سبق  إذا  والعرشون:  اخلامس 

يعيدها  وال  يستهزئ،  وال  يضحك  ال  أن  ذلك،  نحو  أو  مستهجن،  توجيه 

كأنه يتبادر هبا عليه، وال يغمز غريه وال يشري إليه، بل وال يتأمل ما صدر منه، 

وال يدخله قلبه وال يصغي إليه سمعه، وال حيكيه ألحد، فإن اللسان سباق، 

واإلنسان غري معصوم، ال سيام فيام هو فيه معذور.

وفاعُل يشٍء مما ذكر مع شيخه معّرٌض نفسه للحرمان والبالء واخلرسان، 

اهلل  مقت  من  يستوجبه  ما  مع  والتأنيب،  واهلجر  والتأديب  للزجر  مستحق 

سبحانه له ومالئكته وأنبيائه وخاصته.

السادس والعرشون: أن ال يسبق الشيخ إىل رشح مسألة أو جواب سؤال 

منه أو من غريه، ال سيام إذا كان من غريه وتوقف، وال يساوقه فيه، وال يظهر 

معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، إال أن يعلم من الشيخ إيثار ذلك منه، أو 

عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه، فال بأس به حينئذ.

وال  كان،  كالم  أي  كالمه  الشيخ  عىل  يقطع  ال  أن  والعرشون:  السابع 

يسابقه فيه وال يساوقه به، بل يصرب حتى يفرغ الشيخ من كالمه ثم يتكلم.
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وال يتحدث مع غريه والشيخ يتحدث معه أو مع مجاعة املجلس، بل ال 

جيعل مهه سوى االصغاء إىل قول الشيخ وفهمه.

فائدة  أو  مسألة،  يف  حكام  يذكر  الشيخ  سمع  إذا  والعرشون:  الثامن 

مستغربة أو حيكي حكاية، أو ينشد شعرا، وهو حيفظ ذلك، أن يصغي إليه 

إصغاء مستفيد له يف احلال، متعطش إليه فرح به، كأنه مل يسمعه قط.

 قال بعض السلف: إين ألسمع احلديث من الرجل، وأنا أعلم به منه، 

فأريه من نفيس أين ال أحسن منه شيئا.

أسمعه  مل  كأين  له  فأستمع  بحديث،  ليتحدث  الشاب  إن  أيضًا:  وقال 

ولقد سمعته قبل أن يولد.

فإن سأله الشيخ عند الرشوع يف ذلك عن حفظه له، فال جييب بـ )نعم( 

ملا فيه من االستغناء عن الشيخ فيه، وال يقول: )ال( ملا فيه من الكذب، بل 

يقول: )أحب أن أستفيده من الشيخ(، أو: )أسمعه منه(، أو: )َبُعَد عهدي 

به(، أو: )هو من جهتكم أصح(، ونحو ذلك.

فإن علم من حال الشيخ أنه يؤثر العلم بحفظه له مرسة به، أو أشار إليه 

بإمتامه امتحانًا لضبطه أو حفظه أو إلظهار حتصيله، فال بأس باتباع غرض 

الشيخ ابتغاًء ملرضاته وازديادًا لرغبته فيه.
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التاسع والعرشون: أنه ال ينبغي له أن يكرر سؤال ما يعلمه، وال استفهام 

ما يفهمه، فإنه يضيع الزمان.

قال بعض السلف: إعادة احلديث أشد من نقل الصخر.

وينبغي أن ال يقرص يف اإلصغاء والتفهم، أو يشغل ذهنه بفكر أو حديث 

مصغيًا  مر  كام  يكون  بل  أدب،  إساءة  ذلك  ألن  قاله،  ما  الشيخ  يستعيد  ثم 

لكالمه حارض الذهن ملا يسمعه من أول مرة.

وكان بعض املشايخ ال يعيد ملثل هذا إذا استعاده ويزبره عقوبة له. أما إذا 

مل يسمع كالم الشيخ لبعده، أو مل يفهمه مع االصغاء إليه واإلقبال عليه، فله 

أن يسأل الشيخ إعادته أو تفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف.

الثلثون: أن ال يسأل عن يشء يف غري موضعه، ففاعل ذلك ال يستحق 

جوابا. إال أن يعلم من حال الشيخ أنه ال يكره ذلك، ومع ذلك فاألوىل أن 

ال يفعل، وال يلح عليه يف السؤال إحلاحا مضجرا، وال يسأله يف طريقه إىل 

أن يبلغ مقصده.

وقد حكي عن بعض األجالء أنه أوىص بعض طلبته فقال: ال تسألني 

وال  قائم،  وأنا  وال  الناس،  مع  أحتدث  وأنا  وال  ماٍش،  وأنا  الدين  أمر  عن 

وأنا متكئ، فإنَّ هذه أماكن ال جيتمع فيها عقل الرجل، ال تسألني إال وقت 

اجتامع العقول.
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 احلادي والثلثون: أن يغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف 

املعيشة،  نصف  النفقة  يف  )القتصاد   :قال جوابه،  يف  وحيسن  سؤاله،  يف 

والتودد إىل الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم(.

بل  عليه،  أشكل  عام  السؤال  من  يستحيي  ال  أن  والثلثون:  الثاين 

يستوضحه أكمل استيضاح، فمن رقَّ وجهه َرقَّ علمه، ومن رق وجهه عند 

السؤال، ظهر نقصه عند اجتامع الرجال.

قال الصادق: )إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه املسألة(.

الثالث والثلثون: إذا قال له الشيخ: أفهمت؟ فال يقول: نعم، قبل أن 

يتضح له املقصود إيضاحًا جليًا، لئال يكذب ويفوته الفهم، وال يستحي من 

قوله: مل أفهم، ألن استثباته حيصل له مصالح عاجلة وآجلة..

بإظهار  والنفاق  الكذب  من  وسالمته  املسألة  حفظ  العاجلة:  فمن 

وورعه عقله  وكامل  ورغبته  اعتناؤه  الشيخ  واعتقاد  فهمه،  يكن  مل  ما   فهم 

وملكته لنفسه.

ومن اآلجلة: ثبوت الصواب يف قلبه دائام، واعتياده هذه الطريقة املرضية 

واالخالق الرضية.

قال اخلليل بن أمحد العرويض: )منزلة اجلهل بني احلياء واألَنَفة(.
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الرابع والثلثون: أن يكون ذهنه حارضًا يف جهة الشيخ، بحيث إذا أمره 

بيشء، أو سأله عن يشء، أو أشار إليه مل حيوجه إىل إعادته ثانيًا، بل يبادر إليه 

مرسعًا ومل يعاوده فيه.

اخلامس والثلثون:  إذا ناوله الشيخ شيئًا تناوله باليمنى، وإذا ناوله هو 

شيئًا ناوله إياه باليمنى، فإن كان ورقة يقرأها أو قصة مثاًل نرشها، ثم دفعها 

إليه، وال يدفعها إليه مطوية، إال إذا علم أو ظن إيثار الشيخ لذلك، وإذا أخذ 

من الشيخ ورقة، بادر إىل أخذها منشورة قبل أن يطوهيا، ثم يطوهيا هو.

وإذا ناول الشيخ كتابًا ناوله إياه مهيئًا لفتحه والقراءة فيه، من غري احتياج 

إىل إدارته، فإن كان للنظر يف موضع معني، فليكن مفتوحًا كذلك، ويعنيِّ له 

املكان.

وال يرمي إليه اليشء رميًا من كتاب أو ورقة أو غريمها، وال يمد يده إليه 

إذا كان بعيدًا، وال حيوج الشيخ إىل مدِّ يده أيضًا ألخذه منه أو إعطائه، بل 

يقوم إليه قائام، وال يزحف زحفًا، وإذا قام أو جلس بني يديه ليشء من ذلك، 

فال يقرب منه كل القرب، وال يضع رجله أو يده أو شيئًا من بدنه أو ثيابه عىل 

ثياب الشيخ أو وسادته ونحومها، كام تقدم.

إياه  إعطائه  قبل  فليعده  به،  ليكتب  قلام  ناوله  إذا  والثلثون:  السادس 

للكتابة، ويتفقد أوصافه.
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السابع والثلثون: إذا ناوله سجادة ليصيل عليها نرشها أّوالً، وأوىل منه 

أن يفرشها هو عند قصد ذلك.

قال بعض العلامء: وإذا فرشها، وكان فيها صورة حمراب حترى به القبلة 

إن أمكن، وإن كانت مثنيَّة جعل طرفيها إىل يسار املصيل.

وال جيلس بحرضة الشيخ عىل سجادة، وال يصيل عليها إذا كان املكان 

طاهرًا، إال إذا اّطردت العادة باستصحاهبا واستعامهلا بحيث ال يكون شعارًا 

عىل األكابر واملرتفعني، كام يتفق ذلك ببعض البالد.

الثامن والثلثون: إذا قام الشيخ بادر القوم إىل أخذ السجادة إن كانت 

إليه، وإىل تقديم نعله إن  بيده أو عضده إن احتاج  مما تنقل له، وإىل األخذ 

بخدمته  تعاىل  اهلل  إىل  التقرب  كله  بذلك  ويقصد  الشيخ،  ذلك عىل  يشق  مل 

والقيام بحاجته.

من  قيامه  أمــريًا:  كان  وإن  منهن،  الرشيف  يأنف  ال  أربعة  قيل:  وقد 

يعلم، ال  عام  والــســؤال  منه،  يتعلم  الــذي  للعامل  وخدمته  ألبيه،   جملسه 

وخدمته للضيف.

وال  قائم،  وهو  جيلس  وال  الشيخ،  لقيام  يقوم  أن  والثلثون:  التاسع 

يضطجع وهو قائم أو قاعد، بل ال يضطجع بحرضته مطلقًا، إال أن يكون يف 
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وقت نوم ويأذن له، واألجود حينئذ أن ال ينام حتى ينام الشيخ إال أن يأمره 

بالنوم فيطيعه.

األربعون: إذا مشى مع شيخه، فليكن أمامه بالليل ووراءه بالنهار، إال 

أن يقتيض احلال خالف ذلك لزمحة أو غريها، أو يأمره الشيخ بحالة فيمتثلها.

ويتعني أن يتقدم عليه يف املواطئ املجهولة احلال لوحل أو حوض مثال، 

واملواطئ اخلطرة، وحيرتز من ترشيش ثياب الشيخ، وإذا كان يف زمحة، صانه 

عنها بيديه، إما من قدامه أو من ورائه.

والشيخ  وحده  كان  فإن  قليل،  كل  بعد  إليه  التفت  أمامه  مشى  وإذا   

يكلمه، حالة امليش، ومها يف ظل، فليكن عن يمينه كاملأموم مع اإلمام، وخييل 

له اجلانب اليسار، لعله يبصق أو يمتخط.

وقيل: عن يساره متقدمًا عليه قلياًل ملتفتًا إليه، وُيْعِلم الشيخ بَمن قرب 

منه أو قصده من األعيان إن مل يعلم الشيخ به، وال يميش إىل جانبه إال حلاجة 

أو إشارة منه، وحيرتز من مزامحته بكتفه أو بركابه إن كانًا راكبني، ومالصقة 

وبجهة  الشتاء،  يف  الشمس  وبجهة  الصيف،  يف  الظل  بجهة  ويؤثره  ثيابه، 

اجلدار يف الرصافات ونحوها، وباجلهة التي ال تقرع الشمس فيها وجهه إذا 

التفت إليه.
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يتقدم، وال  أو  إذا حتدثا،  بينه وبني من حيدثه، ويتأخر عنهام  وال يميش 

يقرب وال يستمع وال يلتفت، فإن أدخاله يف احلديث فليأت من جانب آخر 

وال يشق بينهام.

وإذا مشى مع الشيخ اثنان، فاكتنفاه فاألْوىل أن يكون أكربمها عن يمينه، 

وإن مل يكتنفاه تقدم أكربمها وتأخر األصغر.

وإذا صادف الشيخ يف طريقه بدأه بالسالم، ويقصده إن كان بعيدًا، وال 

يناديه، وال يسلم عليه من بعيد وال من ورائه، بل يقرب منه ثم يسلم.

وال يشري ابتداء باألخذ يف طريق حتى يستشريه ويبادر فيام يستشريه فيه 

بالرد إىل رأيه، إال أن يلزمه بإظهار ما عنده، أو يكون ما رآه الشيخ  مطلقًا 

خطأ، فيظهر ما عنده بتلطُّف وحسن أدب، كقوله: يظهر أن املصلحة يف كذا، 

وال يقول: الرأي عندي كذا، أو الصواب كذا، ونحو ذلك.

واعلم أن هذه اآلداب مما قد دل النص عىل مجلة منها، بل عىل أرشفها 

وأمهها، والباقي مما يستنبط منه بإحدى الطرق التي تبني عليها األحكام التي 

أحدها مراعاة العادة املحكمة يف مثل ذلك، واهلل املوفق.

* * *
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وفيام حكاه اهلل عّز وجل عن موسى حني خاطب اخلرض بقوله:

ُرْشدًا﴾، ويف قوله: ﴿َسَتِجُديِن  ُعلِّْمَت  َّا  مِم َمِن  ُتَعلِّ َأْن  َعىَل  بُِعَك  َأتَّ ﴿َهْل 

إِْن َشاَء اهلل َصابِرًا َوَل َأْعِص َلَك َأْمرًا﴾، مجلة جليلة من اآلداب الواقعة من 

املتعلم ملعلمه، مع جاللة قدر موسى وعظم شأنه، وكونه من أويل العزم 

من املرسل..

املتعلم  باملعلم، وإن كان  الالئقة  ثم مل يمنعه ذلك من استعامل اآلداب 

أكمل منه من جهات أخرى.

بُِعَك َعىَل  ونحن نشري إىل ما يتعلق بالكلمة األوىل، وهي قوله: ﴿َهْل َأتَّ

َّا ُعلِّْمَت ُرْشدًا﴾، فقد دلت عىل اثنتي عرشة فائدة من فوائد أدب  َمِن مِم َأْن ُتَعلِّ

املتعلم مع شيخه: 

األوىل: جعل نفسه تبعًا له، املقتيض النحطاط املنزلة يف جانب املتبوع.

مبالغة  وهو  اتباعك،  يف  يل  تأذن  هل  أي:  )هل(  بـ  االستيذان  الثانية: 

عظيمة يف التواضع.

الثالثة: جتهيل نفسه واالعرتاف ملعلمه بالعلم بقوله )عىل أن تعلمن(.

بالتعليم، ألنه طلب منه أن يعامله  النعمة  الرابعة: االعرتاف له بعظيم 

بمثل ما عامله اهلل تعاىل به، أي يكون إنعامك عيل كإنعام اهلل عليك.
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وهلذا املعنى قيل: )أنا عبد من تعلمت منه(. و: )من علَّم إنسانًا مسألة 

َلَك ِرقـَّه(. َمَ

الغري، لكونه فعله ال  املتابعة عبارة عن االتيان بمثل فعل  اخلامسة: أن 

التسليم، األمر  أول  من  عليه  جيب  املتعلم  أن  عىل  ذلك  ودل  آخر،   لوجه 

وترك املنازعة.

السادسة: اإلتيان باملتابعة من غري تقييد بيشء بل اتباعا مطلقا، ال يقيد 

عليه فيه بقيد، وهو غاية التواضع.

السابعة: االبتداء باالتباع، ثم بالتعليم، ثم باخلدمة، ثم بطلب العلم.

َمِن﴾: أي مل أطلب عىل تلك  ُتَعلِّ َأْن  بُِعَك َعىَل  َأتَّ الثامنة: أنه قال: ﴿َهْل 

املتابعة إال التعليم، كأنه قال: ال أطلب منك عىل تلك املتابعة ماالً وال جاهًا.

أطلب  ال  أي  علم،  ما  بعض  إىل  إشارة  ُعلِّْمَت﴾  َّا  ﴿مِم قوله:  التاسعة: 

منك املساواة، بل بعض ما علمت، فأنت أبدًا مرتفع عيلَّ زائد القدر.

تعظيم  وفيه  علَّمه،  اهلل  بأن  اعرتاف  ُعلِّْمَت﴾،  َّا  ﴿مِم قوله:  العارشة: 

للمعلم والعلم، وتفخيم لشأهنام.

حصوله  لوال  ما  وهو  اإلرشــاد،  طلب  ﴿ُرْشــدًا﴾  قوله  عرشة:  احلادية 
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التعلم، وهضم عظيم لنفسه،  لغوى وضل، وفيه اعرتاف بشدة احلاجة إىل 

واحتياج بنّي لعلمه.

الثانية عرشة: أن قوله ﴿أَتبُِعَك﴾ يدل عىل طلب متابعته مطلقا يف مجيع 

االمور غري مقيد بيشء دون يشء.

إرسائيل،  بني  نبي  أنه  أّوالً  علم   اخلرض أن  ورد  عــرشة:  الثالثة 

الذي كّلمه اهلل عّز وجل بغري واسطة، وخصه  التوراة  موسى صاحب 

أبواب  بأعظم  العظيم  التواضع  املنصب هبذا  أتى مع هذا  باملعجزات، وقد 

املبالغة، فدل عىل أن هذا هو األليق..

البهجة  من  فيها  بام  علمه  كان  أكثر،  بالعلوم  إحاطته  كانت  من  ألن 

والسعادة أكثر، فيشتد طلبه هلا، ويكون تعظيمه ألهل العلم أكمل.

ثم مع هذه املعرفة من اخلرض وهذه الغاية من األدب والتواضع من 

والقوة،  العظمة  عىل  مشتمل  منيع،  وكالم  رفيع  بجواب  أجابه   موسى

وعدم األدب مع موسى، بل وصفه بالعجز وعدم الصرب، بقوله: إنك 

لن تستطيع معي صربًا.

املعلم  أدب  من  كثرية  فوائد  عىل  أيضًا  الوجيزة  الكلمة  هذه  دلت  وقد 

وإعزازه للعلم وإجالله ملقامه، عىل وجه يقتيض التأيس به، وال دخل له هبذا 
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الباب، لكنا نذكر مجلة منه ملناسبة املقام، وله مدخل واضح يف أصل الرسالة.

ويمكن أن نعنون هذا املطلب بـ )عزة نفس املعلم(:

عزة نف�ض املعلم

قدره  النحطاط  املقتيض  العلم،  تعلم  عىل  الصرب  بعدم  وصفه  األوىل: 

وسقوط حمله، باالضافة إىل مقام الصابرين الذين وعدهم اهلل تعاىل بالكرامة، 

وبرشهم بالصالة والرمحة.

 الثانية: نفيه عنه االستطاعة عىل الصرب، املوجب لقطع طمعه يف السعي 

للبرش،  مقدور  أمر  االغلب  يف  وهو  أسبابه،  وحتصيل  به  واالتصاف  عليه 

وكان غاية ما يقتيض احلال من املعلم توصيته بالصرب ال تعجيزه عنه.

الثالثة: نفي االستطاعة بـ )َلن( املقتضية للنفي املؤبد عىل رأي مجاعة من 

به من  لليأس منه، لوقوع اإلخبار  املحققني منهم الزخمرشي، وهو موجب 

معلم متبوع صادق.

 الرابعة: توكيد اجلملة بـ )إن(، واسمية اجلملة، والنفي بـ )َلن( وغريها 

من املؤكدات، وهو غاية عظيمة يف التعجيز والتضعيف.
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اخلامسة: اإلشارة إىل أنك إن ختيَّل لك أنك صابر عىل حسب ما جتده من 

نفسك، فأنت ال تعلم حالك عند صحبتي، ألنك مل تصحبني بعد، والصرب 

به، لعلمي بمقدار ما  أنا أعلم  أمر  أنفيه عنك هو الصرب معي، وهذا  الذي 

تطلب تعلمه، وجهلك به.

أمره،  وتفخيم  شأنه  وجاللة  العلم  قدر  عظم  عىل  التنبيه  السادسة: 

وأنه أمر حيتاج إىل الصرب العظيم، اخلارج عن عادات البرش، إذ ال شك أن 

موسى كليُم اهلل ونبيه أعظم شأنًا وأكرب نفسًا وأقوى صربًا وأعظم كامالً 

من غريه من الناس.

السابعة: التنبيه عىل أنه ال ينبغي أن يبذل العلم إال ملن كان ذا صرب قوي، 

ورأي سوي، ونفس مستقيمة، فإنه نور من اهلل تعاىل، ال ينبغي وضعه كيف 

اتفق، وبذله ملن أراد، بل ال بد من ممارسته قبل ذلك واختباره، وقابليته له 

بكل وجه.

الثامنة: التنبيه عىل أن علم الباطن أقوى مرتبة من علم الظاهر، وأحوج 

الظاهر  َثمَّ كان موسى حميطًا بعلم  فِمْن  إىل قوة اجلنان وعزيمة الصرب، 

من  ذلك  مع   اخلرض فه  وخوَّ بقوة،  له  وحاماًل  استعداده،  حسب  عىل 

عجزه من الصرب عىل حتمل العلم الباطني، وحذره من قلة الصرب.
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وأراد هبذه املبالغة يف نفيه أنه مما يشق حتمله عليك، ويعرس جتشمه، 

عىل جهة التأكيد يف أمثال هذه اخلطابيات، ال أنه غري مقدور البتة، وإال ملا قال 

ُه َصابِرًا﴾. له موسى بعد ذلك: ﴿َسَتِجُديِن إِْن َشاَء الـلَّ

الق�شم الث�لث: اآدابه يف در�شه وقراءته

وم� يعتمده حينئذ مع �شيخه ورفقته

وهو أمور: 

األول: وهو أمهها، أن يبتدئ أّوالً بحفظ كتاب اهلل تعاىل العزيز حفظا 

متقنا، فهو أصل العلوم وأمهها، وكان السلف ال يعلِّمون احلديث والفقه إال 

ملن حفظ القرآن.

نسيان  إىل  يؤدي  اشتغاال  بغريه  عنه  االشتغال  من  فليحذر  حفظه  وإذا 

يشء منه أو تعريضه للنسيان، بل يتعهد دراسته ومالزمة ِوْرد منه كل يوم، ثم 

أيام، ثم مجعة دائاًم أبدًا. وجيتهد بعد حفظه عىل إتقان تفسريه وسائر علومه، 

ثم حيفظ من كل فن خمترصا جيمع فيه بني طرفيه، ويقدم االهم فاالهم .

 ثم يشتغل باسترشاح حمفوظاته عىل املشايخ، وليعتمد يف كل فن أكثرهم 

حتقيقا فيه وحتصيال له، وإن أمكن رشح دروس يف كل يوم فعل، وإال اقترص 
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عىل املمكن من درس فأقل، وقد تقدمت اإلشارة إليه.

الثاين: أن يقترص من املطالعة عىل ما حيتمله فهمه، وينساق إليه ذهنه، وال 

يمجه طبعه، وليحذر من االشتغال بام يبدد الفكر، وحيريِّ الذهن من الكتب 

الكثرية وتفاريق التصانيف، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه.

وليعط الكتاب الذي يقرؤه والفن الذي يأخذه كليته، حتى يتقنه، حذرًا 

من اخلبط واالنتقال املؤدي إىل التضييع وعدم الفالح.

ومن هذا الباب االشتغال بكتب اخلالف يف العقليات ونحوها، قبل أن 

يصح فهمه، ويستقر رأيه عىل احلق، وحيسن ذهنه يف فهم اجلواب، وهذا أمر 

خيتلف باختالف النفوس، واإلنسان فيه عىل نفسه بصرية.

تصحيحًا  حفظه  قبل  حيفظه  الذي  درسه  بتصحيح  يعتني  أن  الثالث:   

متقنًا عىل الشيخ أو عىل غريه ممن يعينه، ثم حيفظه حفظًا حمكاًم، ثم يكرره بعد 

حفظه تكرارًا جيدًا، ثم يتعاهده يف أوقات يقررها ملواظبته، لريسخ رسوخًا 

متأكدًا، ويراعيه بحيث ال يزال حمفوظًا جيدًا.

إىل  ألدائــه  تصحيح،  غري  من  استقالالً  الكتب  من  ابتداء  حيفظ  وال 

فإنه من  الكتب،  من  يؤخذ  العلم ال  أن  تقدم  وقد  والتحريف،  التصحيف 

أرض املفاسد، ال سيام الفقه.
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يصححه  ما  ويضبط  للتصحيح،  واملمحاة  القلم  معه  حيرض  أن  الرابع: 

األستاذ لغًة وإعرابًا.

واملطالعة  والتصحيح  احلفظ  يف  فاألهم  األهم  يرتب  أن  بعد  اخلامس: 

من  فيها  بام حيصل  ويعتني  فيها،  الفكر  ويديم  بمحفوظاته  فليذاكر  ويتقنها 

الفوائد، ويذاكر هبا بعض حارضي حلقة شيخه، كام سيأيت تفصيله.

السادس: أن يقسم أوقات ليله وهناره عىل ما حيصله، فإن األوراد توجب 

االزدياد، ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر ال قيمة هلا.

 وأجود االوقات للحفظ االسحار، وللبحث االبكار، وللكتابة وسط 

النهار، وللمطالعة واملذاكرة الليل وبقايا النهار.

النهار،  أنفع من حفظ  الليل  أن حفظ  التجربة:  عليه  قالوه ودلت  ومما 

ووقت اجلوع أنفع من وقت الشبع، واملكان البعيد عن امللهيات كاألصوات 

فيها  تكثر  التي  الطرق  ــوارع  وق اجلــاريــات،  ــار  واألهن والنبات  واخلــرضة 

احلركات، ألهنا متنع من خلو القلب، وتقسمه عىل حسب تلك احلاالت.

ر بدرسه لقوله : )اغدوا يف طلب العلم، فإين سألت   السابع: أن يبكِّ

ريب أن يبارك ألمتي يف بكورها(.
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 الثامن: أن يبكر بسامع احلديث وال هيمل االشتغال به وبعلومه، والنظر 

وصحيحه  وتوارخيه  ولغته  وفوائده  وأحكامه  ومعانيه  ورجاله  إسناده  يف 

العامل  فإنه أحد جناَحي  أنواعه،  وحسنه وضعيفه ومسنده ومرسله، وسائر 

بالرشيعة واملبني لالحكام، واجلناح اآلخر القرآن.

وال يقنع من احلديث بمجرد السامع، بل يعتني بالدراية أكثر من الرواية، 

فإنه املقصود من نقل احلديث وتبليغه.

التاسع: أن يعتني برواية كتبه التي قرأها أو طالعها سيام حمفوظاته، فإن 

االسانيد أنساب الكتب. وأن حيرتص عىل كلمة يسمعها من شيخه أو شعر 

ينشده أو ينشئه أو مؤلف يؤلفه، وجيتهد عىل رواية االمور املهمة، ومعرفة 

من أخذ شيخه عنه وأسناده، ونحو ذلك.

العارش: إذا بحث حمفوظاته أو غريها من املخترصات، وضبط ما فيها 

هو  وما  املبسوطات  إىل بحث  ينتقل  أن  املهامت،  والفوائد  االشكاالت  من 

أكرب مما بحثه أّوالً، مع املطالعة املتقنة والعناية الدائمة املحكمة، وتعليق ما 

النفيسة واملسائل الدقيقة  الفوائد  مرَّ به يف املطالعة أو سمعه من الشيخ من 

والفروع الغريبة وحل املشكالت، والفرق بني أحكام املتشاهبات من مجيع 

أنواع العلوم التي يذاكره فيها، وال حيتقر فائدة يراها أو يسمعها يف أي فن 

كانت، بل يبادر إىل كتابتها وحفظها.
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وقد روي عن النبي أنه قال: )قيدوا العلم(.

قيل: وما تقييده؟

قال: )كتابته(.

منه  فيسمع   ،النبي إىل  جيلس  كان  األنصار  من  رجاًل  أن  وروي   

احلديث، فيعجبه وال حيفظه، فشكا ذلك إىل النبي، فقال له رسول اهلل: 

)استعن بيمينك(، وأومأ بيده، أي خط.

ومن هنا قيل: )َمن مل يكتب علمه مل يعد علمه علاًم()1(.

 احلادي عرش: أن يبالغ يف اجلد والطلب والتشمري، وال يقنع من إرث 

األنبياء باليسري، ويغتنم وقت الفراغ والنشاط ورشخ الشباب قبل عوارض 

البطالة وموانع الرئاسة، فإهنا أدوى األدواء وأعضل األمراض.

وليحذر كل احلذر من نظر نفسه بعني الكامل واالستغناء عن املشايخ، 

العلم  قلة  ودليل  احلامقة،  وعنوان  اجلهل  وحقيقة  النقص  عني  ذلك  فإن 

واملعرفة لو تدبر.

 الثاين عرش: أن يالزم حلقة شيخه بل مجيع جمالسه إذا أمكن، فإن ذلك 

ال يزيده إال خريًا وحتصياًل وأدبًا، واطالعًا عىل فوائد متبددة ال يكاد جيدها 

1- وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل يف باب الكتابة أخبار ُأخر يف ذلك.
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يف الدفاتر، كام أشار إليه عيل يف حديثه السابق بقوله: )ول متل من طول 

صحبته، فإنم هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها منفعة(.

 وال يقترص عىل سامع درس نفسه فقط، فإن ذلك عالمة قصور اهلمة، 

بل يعتني بسائر الدروس، فإهنا كنوز خمتلفة وجواهر متعددة، فليغتنم ما فتح 

له منها إن احتمل ذهنه ذلك، فيشارك أصحاهبا حتى كأن كل درس له، فإن 

عجز عن ضبط مجيعها، اعتنى باألهم فاألهم.

 الثالث عرش: إذا حرض جملس الشيخ، فليسّلم عىل احلارضين بصوت 

يسمعهم. وخيص الشيخ بزيادة حتية وإكرام. وعّد بعضهم حلق العلم حال 

أخذهم يف البحث من املواضع التي ال يسّلم فيها.

واختاره مجاعة من األفاضل، وهو متّجه؛ حيث يشغلهم رد السالم عّمـا 

هم فيه من البحث وحضور القلب كام هو الغالب، سيام إذا كان يف أثناء تقرير 

مسألة، فإنَّ قطعه عليهم أرض من كثري من املوارد التي ورد أنه ال يسلم فيها.

مقابلة  من  بعد  عىل  عليهم  الداخل  فليجلس  ذلك،  أريد  متى  لكن   

أمكن، مجعا بني حق األدب معه  إن  يفرغ  به حتى  الشيخ، بحيث ال يشعر 

وحق البحث يف دفع الشواغل عنه.

 الرابع عرش: إذا سلم ال يتخطى رقاب احلارضين إىل قرب الشيخ إن مل 
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يكن منزلته كذلك، بل جيلس حيث ينتهي به املجلس، كام ورد يف احلديث، 

فإن رصح له الشيخ أو احلارضون بالتقدم أو كانت منزلته أو كان يعلم ايثار 

الشيخ واجلامعة لذلك، وكان جلوسه بقربه مصلحة كأن يذاكره مذاكرة ينتفع 

هبا احلارضون أو لكونه كبري السن أو كثري الفضيلة والصالح، فال بأس.

منزلته،  يكون  حيث  الشيخ  من  قربه  عىل  حيرص  أن  عرش:  اخلامس   

إىل  فيه  ينسب  قربا  منه  يقرب  بال مشقة، ولكن ال  كاماًل  فهاًم  ليفهم كالمه 

سوء األدب، وال يضع شيئًا من ثيابه أو بدنه عىل ثياب الشيخ أو وسادته أو 

سجادته، كام مر.

فليس  به،  أحق  كان  الدرس  جملس  من  مكان  إىل  سبق  متى  أنه  واعلم 

لغريه أن يزعجه منه وإن كان أحق به بحسب األدب، قيل: ويبقى بعد ذلك 

أحق به كاملحرتف إذا ألِـف مكانًا من السوق أو الشارع، فال يسقط حقه منه 

ملفارقته، وإن انقطع عن الدرس يوما أو يومني إذا حرض بعد ذلك.

السادس عرش: أن يتأدب مع رفقته وحارضي املجلس، فإن تأدبه معهم 

تأدب مع الشيخ واحرتام ملجلسه، وليحرتم كرباءه وأقرانه ورفقته.

السابع عرش: أن ال يزاحم أحدًا يف جملسه، وال يؤثر قيام أحد له من حمله، 

فإن آثره غريه بمجلسه مل يقبله، فقد ورد أن النبي هنى عن أن يقام الرجل 
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من جملسه، وجيلس فيه آخر، وقال: )ولكن تفسحوا وتوسعوا(.

 نعم لوكان جلوسه يف جملس َمْن آثره مصلحة للحارضين، وعلم من 

خاطر املْؤثِر حب االيثار بالقرائن، فالبأس.

  الثامن عرش: أن ال جيلس يف وسط احللقة، وال قدام أحد لغري رضورة، 

ملا روي من أن النبي، لعن من جلس وسط احللقة.

نعم لوكان لرضورة كضيق املجلس وكثرة الزحام واستلزام تركه عدم 

السامع، فال بأس به.

التاسع عرش: أن ال جيلس بني أخوين أو أب وابن أو قريبني أو متصاحبني 

إال برضامها معا، ملا روي: أن النبي هنى أن جيلس الرجل بني الرجلني إال 

بإذهنام.

ويوسعوا  به،  يرحبوا  أن  القادم  جاء  إذا  للحارضين  ينبغي  العرشون: 

املجلس  يف  له  فسح  وإذا  مثله،  به  ُيكرم  بام  ويكرموه  ألجله،  ويتفسحوا  له 

وكان حرجا ضم نفسه وال يتوسع، وال يعطي أحدا منهم جنبه وال ظهره، 

ويتحفظ من ذلك ويتعهد عند بحث الشيخ له، وال جينح عىل جاره، أو جيعل 

مرفقه قائام يف جنبه، أو خيرج من بنية احللقة بتقدم أو تأخر.

 احلادي والعرشون: أن ال يتكلم يف أثناء درس غريه بام ال يتعلق به أو بام 
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يقطع عليه بحثه، وإذا رشع بعضهم يف درس، فال يتكلم بكالم يف درس فرغ 

وال بغريه مما ال تفوت فائدته، إال بإذن من الشيخ وصاحب الدرس.

مع  حديثه  يف  أحدا  اجلامعة  من  أحد  يشارك  ال  أن  والعرشون:  الثاين 

ال  أن  األدب  )من  احلكامء:  بعض  قال  الشيخ.  مشاركة  سيام  وال  الشيخ، 

يشاَرك الرجل يف حديثه(، وأنشد بعضهم يف ذلك:

أهله احلــديــث  يف  ــشــارك  ت ــه ول  ــل وأص فــرعــه  عــرفــت  وإن 

فإن علم إيثار املتكلم بذلك، فال بأس.

غري  ينهره  مل  غريه  عىل  أدبًا  الطلبة  بعض  أساء  إذا  والعرشون:  الثالث   

الشيخ إال بإشارته، أو رسًا بينهام عىل سبيل النصحية.

 وإن أساء أحد أدبًا عىل الشيخ تعنيَّ عىل اجلامعة انتهاره وردعه واالنتصار 

للشيخ بقدر االمكان وإن أظهر الشيخ املساحمة، وفاء حلقه.

تقديام  نوبته  فلرياع  الشيخ،  عىل  القراءة  أراد  إذا  والعرشون:  الرابع 

وتأخريا. فال يتقدم عليها بغري رضا من هي له.

وروي أن أنصاريًا جاء إىل النبي يسأله، وجاء رجل من ثقيف، فقال 

رسول اهلل: )يا أخا ثقيف، إن األنصاري قد سبقك باملسألة، فاجلس كيم 

نبدأ بحاجة األنصاري قبل حاجتك(.



خمت�شر منية املريد136

الشيخ  رأى  فإن  نقص،  بالقرب  اإليثار  فإن  بنوبته،  يؤثر  وال  قيل: 

املصلحة يف ذلك يف وقت فأشار به، امتثل أمره معتقدًا كامل رأيه وتصويب 

غرضه يف ذلك.

لتأكد حرمته  يقدم عىل نفسه من كان غريبا  أن  للسابق   قيل: يستحب 

ووجوب ذمته)1(.

تقدم  ما  عىل  الشيخ  يدي  بني  جلوسه  يكون  أن  والعرشون:  اخلامس 

تفصيله وهيأته يف أدبه مع شيخه، وحيرض كتابه الذي يقرأ فيه معه، وحيمله 

بنفسه، وال يضعه حال القراءة عىل األرض مفتوحا بل حيمله بيديه ويقرأ منه.

من  ذكره مجاعة  الشيخ،  يستأذن  يقرأ حتى  أن ال  والعرشون:  السادس 

تعاىل  اهلل  سمى  ثم  الرجيم،  الشيطان  من  باهلل  استعاذ  له  أذن  فإذا  العلامء، 

للشيخ ولوالديه  النبي وآله )صىل اهلل عليهم(، ثم يدعو  ومحده وصىل عىل 

الكتاب  مصنف  خص  وإن  املسملني،  ولسائر  ولنفسه  وللعلامء  وملشاخيه، 

أيضًا بدعوٍة كان حسنًا.

وكذلك يفعل كلام رشع يف قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته 

1- عن أيب عبداهلل قال: دخل رجالن عىل أمري املؤمنني، فألقى لكل واحد منهام 
فإنه ل  وسادة فقعد عليها أحدمها وأبى اآلخر، فقال أمري املؤمنني: )اقعد عليها، 

يأبى الكرامة إّل حار(، ثم قال: )قال رسول اهلل: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه(.
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يف حضور الشيخ أو يف َغيبته، إال أنه خيص الشيخ بذكره يف الدعاء عند قراءته 

عليه، ويرتحم عىل مصنف الكتاب كام ذكرناه.

وإذا دعا الطالب للشيخ قال: )وريض اهلل عنكم أو عن شيخنا وإمامنا( 

ونحو ذلك قاصدًا به الشيخ، وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضًا.

بام  االستفتاح  الطالب  َتَرك  فإن  له،  دعا  كلام  للطالب  الشيخ  ويدعو 

ذكرناه جهال أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به، فإنه من أهم اآلداب، 

وقد ورد احلديث باألمر يف االبتداء باالمور املهمة بتسمية اهلل وحتميده، وهذا 

من أمهها.

 السابع والعرشون: ينبغي أن يذاكر من يرافقه من مواظبي جملس الشيخ 

بام وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغري ذلك، ويعيدوا كالم الشيخ 

فيام بينهم، فإن يف املذاكرة نفعًا عظياًم قدم عىل نفع احلفظ.

وينبغي اإلرساع هبا بعد القيام من املجلس قبل تفرق أذهاهنم، وتشتت 

يتذاكروه يف بعض  ثم  أفهامهم،  ما سمعوه عن  خواطرهم، وشذوذ بعض 

األوقات، فال يشء يتخرج به الطالب يف العلم مثل املذاكرة.

فإن مل جيد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه، وكرر معنى ما سمعه 

ولفظه عىل قلبه، ليعلق ذلك بخاطره، فإن تكرار املعنى عىل القلب كتكرار 
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بحرضة  والتعقل  الفكر  عىل  اقترص  من  يفلح  أن  وَقـلَّ  اللسان،  عىل  اللفظ 

الشيخ خاصة، ثم يرتكه ويقوم وال يعاوده.

الثامن والعرشون: أن تكون املذاكرة املذكورة يف غري جملس الشيخ، أو 

فيه بعد انرصافه بحيث ال يسمع هلم صوتًا، فإن اشتغاهلم بذلك وإسامعهم 

فإن تصدره لالعادة يف جملس  إذا كان هلم معيد،  قلة أدب وجرأة، سيام  له 

الشيخ  يأمره  أن  إال  اللهم  اآلداب،  وأبعدها عن  الصفات  أقبح  الشيخ من 

بذلك ملصلحة يراها.

مع  منه  قريبا  أو  املتقدم  األدب  مراعاة  الطلبة  عىل  والعرشون:  التاسع 

بل  شك،  فيه  منهم  وقع  إذا  هلم  يقوله  فيام  ينازعوه  فال  ومعيدهم،  كبريهم 

يرتفقوا يف حتقيق احلال ويتوصلوا إىل بيان احلق بحسب اإلمكان، فإذا بقي 

احلق مشتبهًا راجعوا الشيخ فيه بلطف من غري بيان من خالف ومن وافق، 

مقترصين عىل إرادة بيان الصواب كيف كان.

الكامل  العلم ورضب من  بنوع من  منهم   الثلثون: جيب عىل من علم 

عليهم  وهيّون  والتحصيل،  والتذاكر  االجتامع  يف  ويرغبهم  رفقته  يرشد  أن 

جهة  عىل  والغرائب  والقواعد  الفوائد  من  استفاده  ما  هلم  ويذكر  مؤونته، 

النصيحة واملذاكرة، فبإرشادهم يبارك اهلل له يف علمه ويستنري قلبه.
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فيه من جزيل ثواب اهلل تعاىل ومجيل نظره  املسائل عنده مع ما  وتتأكد 

وعطفه، ومن بخل عليهم بيشء من ذلك كان بضد ما ذكر، ومل يثبت علمه، 

وإن ثبت مل يثمر، ومل يبارك اهلل له فيه.

وقد جرب ذلك جلامعة من السلف واخللف.

وال حيُسَد أحدًا منهم وال حيتقره، وال يفتخر عليه وال ُيعجب بفهم نفسه 

وسبقه هلم، فقد كان مثلهم ثم َمنَّ اهلل تعاىل عليه، فليحمد اهلل تعاىل عىل ذلك 

واشتهرت  أهليته  وتكاملت  ذلك  امتثل  فإذا  الشكر،  بدوام  منه  ويستزيده 

فضيلته ارتقى إىل ما بعده من املراتب، واهلل ويل التوفيق.

* * *
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الباب الثاين

يف املناظرة و�صروطها واآدابها واآفاتها
وفيه فصلن:

الف�شل الأول

يف �شروطه� واآدابه� 

وحمل  رشوط  هلا  ولكن  الدين،  من  الدين  أحكام  يف  املناظرة  أن  اعلم 

بحدودها  قام  فقد  برشوطها،  وقام  وجهها  عىل  هبا  اشتغل  فَمن  ووقت، 

واقتدى بالسلف فيها، فإهنم تناظروا يف مسائل، وما تناظروا إال هلل، ولطلب 

ما هو حق عند اهلل تعاىل.

وملن يناظر هلل ويف اهلل علمات، با تتبني الرشوط واآلداب:

اتفق، ال ظهور  أن يقصد هبا إصابة احلق وطلب ظهوره كيف  األوىل: 

من  فيه  ما  عرفت  قد  ِمراء،  ذلك  فإن  نظره،  وصحة  علمه  وغزارة  صوابه 

القبائح والنهي األكيد. ومن آيات هذا القصد، أن ال يوقعها إال مع رجاء 

التأثري، فأما إذا علم عدم قبول املناظر للحق، وأنه ال يرجع عن رأيه، وإن 

تبني له خطاؤه، فمناظرته غري جائزة، لرتتب اآلفات اآلتية وعدم حصول 

الغاية املطلوبة منها.
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َثمَّ ما هو أهم من املناظرة، فإن املناظرة إذا وقعت  الثانية: أن ال يكون 
فإذا  الكفايات،  عىل وجهها الرشعي، وكانت يف واجب، فهي من فروض 

كان َثمَّ واجب عيني أو كفائي هو أهم منها، مل يكن االشتغال هبا سائغًا.

باملعروف  األمر  الزمان  هذا  يف  هبا  قائم  ال  التي  الفروض  مجلة  ومن   
والنهي عن املنكر.

برأيه ال بمذهب أحد،  يفتي  الدين جمتهدًا،  املناظر يف  الثالثة: أن يكون 
حتى إذا بان له احلق عىل لسان خصمه انتقل إليه، فأما من ال جيتهد، فليس 
له خمالفة مذهب من يقلده، فأي فائدة له يف املناظرة، وهو ال يقدر عىل تركه 

إن ظهر ضعفه.

الرابعة: أن يناظر يف واقعة مهمة أو يف مسألة قريبة من الوقوع، وأن هيتم 
بمثل ذلك. واملهم أن يبني احلق، وال يطول الكالم زيادة عىل ما حيتاج إليه 

يف حتقيق احلق.

اخلامسة: أن تكون املناظرة يف اخللوة أحب إليه منها يف املحفل والصدور، 
فإن اخللوة أمجع للهم وأحرى لصفاء الفكر ودرك احلق، ويف حضور اخللق 

ما حيرك دواعي الرئاء واحلرص عىل اإلفحام ولو بالباطل.

متى  شاكرًا  يكون  ضالة،  كمنشد  احلق  طلب  يف  يكون  أن  السادسة: 
وجدها، وال يفرق بني أن يظهر عىل يده، أو يد غريه، فريى رفيقه معينًا ال 

خصاًم، ويشكره إذا عرفه اخلطأ وأظهر له احلق.
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دليل ومن سؤال  إىل  دليل  االنتقال من  معينه من  يمنع  أن ال  السابعة: 

إليه  حيتاج  ما  كالمه  من  وخيرج  حيرضه،  ما  إيراد  من  يمكنه  بل  سؤال،  إىل 

يف إصابة احلق، فإن وجده يف مجلته أو استلزمه وإن كان غافاًل عن اللزوم، 

فليقبله، وحيمد اهلل تعاىل، فإن الغرض إصابة احلق، وإن كان يف كالم متهافت 

إذا حصل منه املطلوب.

الثامنة: أن يناظر مع من هو مستقل بالعلم، ليستفيد منه إن كان يطلب 

احلق، والغالب أهنم حيرتزون من مناظرة الفحول واألكابر، خوفًا من ظهور 

عليهم.  الباطل  ترويج  يف  طمعًا  دوهنم  فيمن  ويرغبون  لساهنم،  عىل  احلق 

ووراء هذه الرشوط واآلداب رشوط ُأخر وآداب دقيقة.

الف�شل الث�ين

يف اآف�ت املن�ظرة، وم� يت�لد منه� من مهلك�ت الأخالق

اعلم أن املناظرة املوضوعة لقصد الغلبة واإلفحام واملباهاة والتشوق، 

إلظهار الفضل، هي منبع مجيع األخالق املذمومة عند اهلل تعاىل، املحمودة 

ه إبليس، ونسبتها إىل الفواحش الباطنة من الكرب والعجب والرئاء  عند عدوِّ

واحلسد واملنافسة وتزكية النفس وحب اجلاه وغريه، نسبة اخلمر إىل الفواحش 

اإلفحام  َمن غلب عليه حب  والقذف. فكذلك  والقتل  الزنا  الظاهرة، من 

والغلبة يف املناظرة وطلب اجلاه واملباهاة، دعاه ذلك إىل إظهار اخلبائث كلها. 
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فأوهلا: االستكبار عن احلق وكراهته، واحلرص عىل مدافعته باملامراة فيه، 

حتى أن أبغض االشياء إىل املناظر أن يظهر احلق عىل لسان خصمه، ثم تصري 

لالعرتاض  داعيته  وتنبعث  إال  كالمًا  يسمع  ال  حتى  وطبيعة،  عادة  له  املامراة 

عليه، وقد سّوى اهلل تعاىل بني من افرتى عىل اهلل كذبًا، وبني من كذب باحلق، 

َب بِاحَلقِّ مَلَّا َجاَءُه وهو  ِه َكِذبًا َأْو َكذَّ ى َعىَل الـلَّ َِّن اْفرَتَ فقال تعاىل: َوَمْن َأْظَلُم مِم

ِكرْب أيضًا، ملا تقدم من أنه عبارة عن رد احلق عىل قائله، واملراء يستلزم ذلك.

ورصف  قلوهبم،  استاملة  يف  ،واجلهد  اخللق  ومالحظة  الرئاء،  وثانيها: 

بوا نظره، وينرصوه عىل خصمه. وهذا هو عني الرئاء،  وجوههم نحوه، ليصوِّ

بل بعضه، والرئاء هو الداء العضال ،واملرض املخوف، والعلة املهلكة، قال 

ُهَو  ُأوَلئَِك  َوَمْكُر  َشِديٌد  َعَذاٌب  ْم  هَلُ يَِّئاِت  السَّ َيْمُكُروَن  َوالَِّذيَن  تعاىل:  اهلل 

َيُبوُر. قيل: هم أهل الرئاء. 

وثالثها: الغضب، واملناظر ال ينفك منه غالبًا، سيام إذا ردَّ عليه كالمه، 

لذلك  يغضب  فإنه  الناس،  من  بمشهد  دليله  وزيَّف  قوله  عىل  اعرتض  أو 

تعاىل  اهلل  ذم  وقد  حق،  بغري  يكون  وقد  بحق،  يكون  قد  وغضبه  الحمالة، 

إِْذ  تعاىل:  اهلل  قال  عليه:  التوعد  من  وأكثرا  كان،  كيف  الغضب  ورسوله 

َعىَل  َسكِيَنَتُه  ُه  الـلَّ َفَأْنَزَل  اجَلاِهلِيَِّة  َحِيََّة  احَلِميََّة  ُقُلوِبُِم  يِف  َكَفُروا  الَِّذيَن  َجَعَل 

َرُسولِِه َوَعىَل امُلْؤِمننَِي، فذم الكفار بام تظاهروا به من احلمية الصادرة عن 

الغضب، ومدح املؤمنني بام أنعم عليهم من السكينة.
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ورابعها: احلقد، وهو نتيجة الغضب، فإن الغضب إذا لزم كظمه، لعجزه 

عن التشفي يف احلال رجع إىل الباطن واحتقن فيه فصار حقدًا.

 :ومعنى احلقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغض له والنفار منه، وقد قال

فاحشًة:  أمورًا  يثمر  واحلقد  الغضب،  ثمرة  فاحلقد  بحقود(.  ليس  )املؤمن 

بام  فيه  والكالم  والقطيعة،  واهلجر  البالء،  من  يصيبه  بام  والشامتة  كاحلسد، 

ال حيل من كذب وغيبة وإفشاء رس، وهتك سرت وغريه، واحلكاية ملا يقع منه 

املؤدي إىل االستهزاء والسخرية منه.

مر.  كام  الغضب  نتيجة  واحلقد  احلقد،  نتيجة  وهو  احلسد،  وخامسها: 

يف  حُيمد  وتارة  ُيغَلب،  وتارة  َيغلب،  تارة  فإنه  غالبًا،  منه  ينفك  ال  واملناظر 

الغلب واحلمد له متناه لنفسه  كالمه، وتارة حُيمد كالم غريه، ومتى مل يكن 

دون صاحبه، وهو عني احلسد، فإن العلم من أكرب النعم، فإذا متنى أحد كون 

باملتناظرين إال  الغلب ولوازمه له فقد حسد صاحبه. وهذا أمر واقع  ذلك 

من عصمه اهلل تعاىل، وقد قرن اهلل تعاىل احلاسد بالشيطان والساحر، فقال: 

اَثاِت يِف الُعَقِد * َوِمْن رَشِّ َحاِسٍد  َوِمْن رَشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب * َوِمْن رَشِّ النَّفَّ

إَِذا َحَسَد، وقال: )احلسد يأكل احلسنات كم تأكل النار احلطب(.

وسادسها: اهلجر والقطيعة، وهو أيضا من لوازم احلقد، فإن املتناظرين 

إذا ثارت بينهام املنافرة، وظهر منهام الغضب وادعى كل منهام أنه املصيب، 
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وأن صاحبه املخطئ، واعتقد وأظهر أنه مرِصٌّ عىل باطله مزمع عىل خالفه، 

الذنوب  عظائم  من  وذلك  وقطيعته،  هجره  وغضبه  عليه  حقده  من  لزم 

ل  ثلثًا،  فمكثا  هتاجرا  مسلمني  )أيم   :اهلل رسول  قال  املعايص.  وكبائر 

يصطلحان، إل كانا خارَجنْي من اإلسلم، ول يكن بينهم ولية، وأهيم سبق 

إىل كلم أخيه كان السابق إىل اجلنة يوم احلساب(. 

إل  اهلــجــران  عىل  رجــلن  يفرتق  )ل  ــال:  ق أنــه   عبداهلل أيب  وعــن 

معتب:  له  فقال  كلمها(.  استحق  وربم  واللعنة،  الرباءة  أحدمها  استوجب 

املظلوم؟ قال: )ألنه ل يدعو أخاه إىل  بال  الظامل، فام  جعلني اهلل فداك هذا 

فعازَّ  اثنان  تنازع  إذا  يقول:  أيب  سمعت  كلمه،  عن  له  يتغامُس  ول  صلته، 

أخي  أي  لصاحبه:  يقول  حتى  صاحبه  إىل  املظلوم  فلريجع  اآلخر،  أحدمها 

أنا الظال، حتى يقطع اهلجران بينه وبني صاحبه، فإن اهلل تبارك وتعاىل َحَكم 

عدل يأخذ للمظلوم من الظال(.

وسابعها: الكالم فيه بام ال حيل من كذب وغيبة وغريمها، وهو من لوازم 

احلقد، بل من نتيجة املناظرة، فإن املناظر ال خيلو عن حكاية كالم صاحبه يف 

معرض التهجني، والذم والتوهني فيكون مغتابًا، وربام حيرف كالمه، فيكون 

كاذبًا مباهتًا ملبسًا، وقد يرصح باستجهاله واستحامقه، فيكون متنقصًا مسببًا. 

وكل واحد من هذه األمور ذنب كبري، والوعيد عليه يف الكتاب والسنة 
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بأكل  تعاىل شبهها  اهلل  أن  الغيبة  ذم  كثري، خيرج عن حد احلرص. وكفاك يف 

َم  حَلْ َيْأُكَل  َأْن  َأَحُدُكْم  َأحُيِبُّ  َبْعضًا  َبْعُضُكْم  َيْغَتْب  َوَل  تعاىل:  فقال  امليتة، 

َفَكِرْهُتُموُه. وقال النبي: )كل املسلم عىل املسلم حرام، دمه  َمْيتًا  َأِخيِه 

وماله وعرضه(.

الغيبة أشد من  العرض. وقال: )إياكم والغيبة، فإن  تتناول  والغيبة 

الزنا، إن الرجل قد يزين فيتوب، فيتوب اهلل عليه، وإن صاحب الغيبة ل يغفر 

له حتى يغفر له صاحبه(.

األقران  عىل  التكرب  عن  تنفك  ال  واملناظرة  والرتفع،  الِكرْب  وثامنها: 

كالم  إنكار  وعن  واملجالس،  اهليئات  يف  املقدار  فوق  والرتفع  واألمثال، 

يرصحون  وال  غلبتهم.  ظهور  من  حذرًا  حقًا،  كونه  الح  وإن  خصمهم، 

عند ظهور الَفَلج عليهم بأنا خمطئون وأن احلق قد ظهر يف جانب خصمنا. 

يف  من  اجلنة  يدخل  )ل  بأنه:   النبي عنه  أخرب  قد  الذي  الكرب  عني  وهذا 

َبَطر احلق وَغْمص  بأنه  قلبه منه مثقال(، وقد فرسه يف احلديث السابق، 

الناس. واملراد بـ )بطر احلق(: رده عىل قائله، وعدم االعرتاف به بعد ظهوره، 

و)غمص الناس(: احتقارهم.

وهذا املناظر قد ردَّ احلق عىل قائله بعد ظهوره له، وإن خفي عىل غريه، 

وربام احتقره حيث يزعم أنه حمق، وأن خصمه هو املبطل الذي مل يعرف احلق. 
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طلب  عن  خيلو  يكاد  ال  واملناظر  العورات،  وتتبع  التجسس  وتاسعها: 

عثرات مناظره يف كالمه وغريه ليجعله ذخرية لنفسه، ووسيلة إىل تسديده 

وبراءته أو دفع منقصته، حتى أن ذلك قد يتامدى بأهل الغفلة وَمن يطلب 

علمه للدنيا، فيتفحص عن أحوال خصمه وعيوبه، ثم إنه قد يعرض به يف 

حرضته، أو يشافهه هبا، وربام يتبجح به، ويقول: كيف أمخلته وأخجلته، إىل 

غري ذلك مما يفعله الغافلون عن الدين وأتباع الشياطني، وقد قال اهلل تعاىل: 

 .ُسوا سَّ َوَل جَتَ

تتبعوا عورات  بقلبه، ل  يؤمن  بلسانه ول  آمن  َمن  وقال: )يا معرش 

املسلمني، فَمن تتبع عورة مسلم تتبع اهلل عورته، وَمن تتبع اهلل عورته فضحه، 

ولو يف جوف بيته(.

الكفر أن يؤاخي  العبد إىل  الباقر: )أقرب ما يكون  وعن أيب جعفر 

ه با يومًا ما(. الرجُل الرجَل عىل الدين ، فيحص عليه زّلته ليعريِّ

وعارشها: الفرح بمساءة الناس والغم برسورهم، وَمن ال حيب ألخيه 

الدين.  أهل  أخالق  عن  بعيد  اإليامن،  ناقص  فهو  لنفسه،  حيب  ما  املسلم 

الفضل وظهور  األقــران  إفحام  حمبة  قلبه  عىل  غلب  من  بني  غالب   وهذا 

عىل اإلخوان. 

وحادي عرشها: تزكية النفس والثناء عليها، وال خيلو املناظر من الثناء 
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كالم  وهتجني  كالمه  بتصويب  وتعريضًا،  تلوحيًا  أو  ترصحيًا،  إما  نفسه  عىل 

خصمه. وكثريًا ما يرصح بقوله: )لسُت ممن خيفى عليه أمثال هذا(،ونحوه، 

.وا َأْنُفَسُكْم وقد قال اهلل تعاىل: َفَل ُتَزكُّ

وقيل لبعض العلامء: )ما الصدق القبيح ؟ قال: ثناء املرء عىل نفسه(. 

واعلم أن ثناءك عىل نفسك مع قبحه وهني اهلل تعاىل عنه، ينقص قدرك 

عند الناس، ويوجب مقتك عند اهلل تعاىل، وإذا أ ردت أن تعرف أن ثناءك عىل 

نفسك ال يزيد يف قدرك عند غريك، فانظر إىل أقرانك إذا أثنوا عىل أنفسهم.

وثاين عرشها: النفاق، واملتناظرون يضطرون إليه، فإهنم يلقون اخلصوم 

واألقران وأتباعهم بوجه مسامل، وقلب منازع، وربام يظهرون احلب والشوق 

إىل لقائهم، وفرائصهم مرتعدة يف احلال من بغضهم، ويعلم كل واحد من 

صاحبه أنه كاذب فيام يبديه، مضمر خالف ما يظهره. 

باأللسن  وحتابوا  العمل،  وتركوا  العلَم  الناُس  تعلَّم  )إذا   :قال وقد 

بالقلوب، وتقاطعوا يف األرحام، لعنهم اهلل عند ذلك، فأصمهم  وتباغضوا 

وأعمى أبصارهم(.

م للجنة، وآخرها النفاق  فهذه اثنتا عرشة خصلة مهلكة، أوهلا الِكرْب املحرِّ

نسأل درجاهتم..  حسب  عىل  فيها  يتفاوتون  واملتناظرون  للنار،   املوجب 

اهلل العافية.
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الباب الثالث

يف اآداب الكتابة والكتب
ومحلها  ووضعها  وضبطها  بتصحيحها  يتعلق  وما  العلم،  آلة  وهي 

والوعد  الكتابة  عىل  احلث  يف  ورد  وقد  ذلك.  وغري  وعاريتها  ورشائطها 

بالثواب اجلزيل عىل فعلها كثري من اآلثار: 

قال:  تقييده؟  وما  قيل:  العلم(.  )قيدوا  قال:  أنه   النبي عن  فمنها: 

)كتابته(.

منه  يستمع   النبي إىل  جيلس  كان  األنصار  من  رجــاًل  أن  وروي: 

احلديث فيعجبه وال حيفظه، فشكا ذلك إىل النبي، فقال له النبي: )استعن 

بيمينك(، وأومأ بيده، أي خط.

وعن احلسن بن عيل: أنه دعا بنيه وبني أخيه، فقال: )إنكم صغار 

يستطع  ل  فمن  العلم،  فتعلموا  آخرين،  قوم  كبار  تكونوا  أن  قوم، ويوشك 

منكم أن حيفظه فليكتبه وليضعه يف بيته(.

ل  فإنكم  )اكتبوا؛  يقول:   عبداهلل أبا  سمعت  قال:  بصري  أيب  وعن 

حتفظون حتى تكتبوا(.
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وعنه قال: )القلُب يّتـكل عىل الكتابة(.

وعن عبيد بن زرارة قال: قال أبوعبداهلل: )احتفظوا بكتبكم، فإنكم 

سوف حتتاجون إليها(.

وعن املفضل بن عمر قال: قال يل أبو عبداهلل: )اكتب وبث علمك 

يف إخوانك، فإن ِمتَّ فأورث كتبك بنيك، فإنه يأت عىل الناس زمان هرج ل 

يأنسون فيه إل بكتبهم(.

 وروى الصدوق يف أماليه بإسناده إىل النبي أنه قال: )إن املؤمن إذا 

النار،  بينه وبني  الورقة سرتًا فيم  مات وترك ورقة واحدة عليها علم كانت 

وأعطاه اهلل تعاىل بكل حرف مدينة أوسع من الدنيا وما فيها، ومن جلس عند 

العال ساعة ناداه امللك: جلسَت إىل عبدي، وعزت وجليل ألسكننك اجلنة 

معه ول أبايل(.

جيب  كام  كتابته،  يف  تعاىل  هلل  النية  إخالص  الكاتب  عىل  جيب  الثانية:   

وحفظه،  العلم  حتصيل  من  ورضب  عبادة  ألهنا  العلم،  طلبه  يف  إخالصها 

والقصد هبا لغري اهلل تعاىل من حظوظ النفس والدنيا كالقصد بالعلم، وقد 

تقدم من ذمه ووعيده ما فيه كفاية.

ويزيد عنه خريًا أو رشًا أنه موقَّع بيده ما يكون يوم القيامة حجة له أو 



151 الباب الثالث: يف اآداب الكتابة والكتب

عليه، فلينظر ما يوقعه، ويرتتب عىل خطه ما يرتتب من خري أو رش، ومن ُسنة 

أو بدعة يعمل هبا يف حياته وبعد موته دهرًا طوياًل، فهو رشيك يف أجر من 

ينتفع به أو وزره، فلينظر ما يسببه.

بعض  يف  العلم  ثواب  عىل  زاد  ربام  الكتابة  ثواب  أن  ذلك  من  ويعلم 

املوارد، بسبب كثرة االنتفاع به ودوامه، ومن هنا جاء تفضيل مداد العلامء 

عىل دماء الشهداء حيث إن مدادهم ينفع بعد موهتم، ودماء الشهداء ال تنفع 

بعد موهتم.

الثالثة: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب املحتاج إليها يف 

آلة  ألهنا  عارية،  أو  فبإجارة  وإال  رشاء،  أو  بكتابة  أمكنه  ما  النافعة  العلوم 

هلم  وحصل  السابقة،  األزمنة  يف  األفاضل  هبا  تدرب  ما  وكثريًا  التحصيل، 

بواسطتها ترق زائد عىل من مل يتمكن منها، وهلم يف ذلك أقاصيص يطول 

األمر برشحها. وال ينبغي للطالب أن جيعل حتصيلها ومجعها وكثرهتا حظه من 

 العلم، ونصيبه من الفهم، بل حيتاج مع ذلك إىل التعب واجلد واجللوس بني

يدي املشايخ.

ولقد أحسن القائل:

واعــيــًا ــًا  ــظ ــاف ح ــن  ــك ت ل  ينفع إذا  ل  لــلــكــتــب  فــجــمــعــك 
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ألن  ونحوه،  برشاء  حتصيلها  أمكنه  إن  بنسخها  يشتغل  ال  أن  الرابعة: 

لعزة  أو  الثمن  لعدم  الرشاء  تعذر  لو  نعم  أهم.  العلم  بتحصيل  االشتغال 

لنفسه، وال يرىض باالستعارة مع إمكان متلكه ومتى آل  الكاتب، فليكتب 

احلال إىل النسخ فليشمر له، فإن اهلل يعينه وال يضيع به حظه من العلم، وال 

يفوت احلظ إال بالكسل. ومن ضبط وقته حصل مطلبه.

رضر  ال  ممن  فيها  عليه  رضر  ال  ملن  الكتب  إعــارة  يستحب  اخلامسة: 

منه هبا استحباب مؤكد، ملا فيه من اإلعانة عىل العلم واملعاضدة عىل اخلري 

واملساعدة عىل الرب والتقوى، مع ما يف مطلق العارية من الفضل واألجر.

)َمن  الكتب(. وقال آخر:  إعارة  العلم  )بركة  السلف:  قال بعض  وقد 

أو به،  ينتفع  فال  يموت  أو  ينساه،  أن  ثالث:  بإحدى  ابتيل  بالعلم   بخل 

تذهب كتبه(.

 وينبغي للمستعري أن يشكر للمعري ذلك ألحسانه وجيزيه خريًا.

السادسة: إذا استعار كتابًا وجب عليه حفظه من التلف والتعيب، وأن 

إذا  حيبسه  وال  حاجته،  قىض  إذا  يرده  بل  عنده،  مقامه  يطل  وال  به  يلط  ال 

استغنى عنه، لئال يفوت االنتفاع به عىل صاحبه، ولئال يكسل عن حتصيل 

الفائدة منه، ولئال يمنع صاحبه من إعارة غريه إياه. وأما إذا طلبه املالك حرم 

عليه حبسه ويصري ضامنًا له، وقد جاء يف ذم اإلبطاء برد الكتب عن السلف 
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أشياء كثرية نظاًم ونثرًا، وبسبب حبسها والتقصري يف حفظها امتنع غري واحد 

من إعارهتا.

إذن  بغري  املستأجر  أو  املستعار  أن يصلح كتاب غريه  السابعة: ال جيوز 

صاحبه، وال حيشيه، وال يكتب شيئًا يف بياض فواحته وخوامته، إال إذا علم 

ده، وال يعريه  رضا مالكه، وهو كام يكتبه املحدث عىل جزء سمعه، وال يسوِّ

إذن  بغري  منه  ينسخ  لغري رضورة حيث جيوز رشعًا، وال  يودعه  غريه، وال 

كان  فإن  وأشق.  باملطالعة  االنتفاع  عىل  زائد  انتفاع  النسخ  فإن  صاحبه، 

الكتاُب وقفًا عىل َمن ينتفع به غري معني، فال بأس بالنسخ منه ملن جيوز له 

إمساكه واالنتفاع به مع االحتياط.

وال بأس بإصالحه ممن هو أهل لذلك من الناظر فيه أو من يأذن له، بل 

فيه إىل احلاكم الرشعي. وإذا  فالنظر  ناظر خاص،  له  فإن مل يكن  قد جيب، 

نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره، فال يكتب منه والقرطاس يف بطنه، وال يضع 

املحربة عليه، وال يمر بالقلم املمدود فوق الكتابة.

وباجلملة فيجب حفظه من كل ما ُيعّد عرفًا تقصريًا، وهو أمر زائد عىل 

حفظ اإلنسان كتابه، فقد جيوز فيه ما ال جيوز يف املستعار، خصوصًا املتهاون 

بحفظ الكتب، فإن كثريًا من الناس يمتهن كتابه يف الغاية بسبب الطبع البارد، 

وهذا األمر ال يسوغ يف املستعار بوجه.
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الثامنة: إذا نسخ من الكتاب أو طالعه، فال يضعه عىل األرض مفروشًا 

منشورًا، بل جيعله بني كتابني مثاًل، أو كريس عىل الوجه املعروف، لئال يرسع 

تقطيع حبكه وورقه وجلده. 

التاسعة: إذا وضع الكتب مصفوفة، فلتكن عىل كريس، أو حتتها خشب 

أو ِرقٌّ ونحو ذلك، واألوىل أن يكون بينها وبني األرض خلو، وال يضعها 

عىل األرض كي ال تتندى أو تبىل. وإذا وضعها عىل خشب أو نحوه جعل 

ما  وبني  بينها  جيعل  وكذلك  به،  جلودها  تآكل  من  يمنع  ما  وحتتها  فوقها 

يصادمها أو يسندها من حائط أو غريه.

ورشف  ورشفها  علومها  باعتبار  الكتب  وضع  يف  األدب  ويراعي 

فيها  كان  فإن  التدريج،  يراعي  ثم  الكل،  أعىل  األرشف  فيضع  مصنفها، 

املصحف الكريم جعله أعىل الكل، واألوىل أن يكون يف خريطة ذات عروة 

يف مسامر أو وتد يف حائط طاهر نظيف يف صدر املجلس، ثم كتب احلديث 

ف، ثم تفسري القرآن، ثم تفسري احلديث، ثم أصول الدين، ثم أصول  ْ الرصِّ

الفقه، ثم الفقه، ثم العربية.

الكبري فوق ذوات الصغري، لئال يكثر تساقطها،  القطع  وال يضع ذات 

اسم  يكتب  أن  وينبغي  لئال يرسع تكرسها.  أثنائه  الردة يف  ُيكثر وضع  وال 

الكتاب  الكتاب عليه يف جانب آخر الصفحات من أسفل، وفائدته معرفة 
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وتيرسُّ إخراجه من بني الكتب.

ِمـخدة  أو غريها، وال  للكراريس  الكتاب خزانة  أن ال جيعل  العارشة: 

وال مروحة وال ِمكنسًا وال مستندًا وال متكًأ وال مقتلًة  للرباغيث وغريها، ال 

سيام يف الورق. وال يطوي حاشية الورقة أو زاويتها، وال يعلِّم بعود أو بيشء 

جاف، بل بورقة لطيفة ونحوها، وإذا ظفر فال يكبس ظفره قويًا.

احلادية عرشة: إذا استعار كتابًا ينبغي له أن يتفقده عند أخذه ورده، وإذا 

اشرتى كتابًا تعهد أوله وآخره ووسطه، وترتيب أبوابه وكراريسه، وتصفح 

أوراقه واعترب صحته، ومما يغلب عىل ظنه صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه 

أن يرى إحلاقًا أو إصالحًا، فإنه من شواهد الصحة.

إذا نسخ شيئًا من كتب العلم الرشعية، فينبغي أن يكون  الثانية عرشة: 

عىل طهارة مستقباًل، طاهر البدن والثياب واحلرب والورق، ويبتدئ الكتاب 

بكتابة )بسم اهلل الرمحن الرحيم( و)احلمد هلل والصالة عىل رسوله وآله( وإن 

مل يكن املصنف قد كتبها، لكن إن مل تكن من كالم املصنف أشعر بذلك، بأن 

يقول بعد ذلك: )قال املصنف أو الشيخ(، ونحو ذلك.

وكذلك خيتم الكتاب باحلمدلة والصالة والسالم، بعدما يكتب: )آخر 

اجلزء الفالين، ويتلوه كذا وكذا( إن مل يكن كمل الكتاب، ويكتب إذا كمل: 
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)تم الكتاب الفالين، أو اجلزء الفالين، وبتاممه تم الكتاب( ونحو ذلك، ففيه 

فوائد كثرية.

وكلام كتب اسم اهلل تعاىل أتبعه بالتعظيم، مثل: )تعاىل، أو سبحانه، أو 

عّز وجل(، ويتلفظ بذلك أيضًا، وكلام كتب اسم النبي كتب بعده الصالة 

عليه وعىل آله والسالم، ويصيل ويسلم هو بلسانه أيضًا.

يف  وقعت  ولو  تكريرها  من  يسأم  وال  الكتاب،  يف  الصالة  خيترص  وال 

أو  )صلعم(  كتابة  من  املتخلفني  املحرومني  بعض  يفعل  كام  مرارًا  السطر 

)صلم( أو )صم( أو )صلسم( أو )صله( أو ، فإن ذلك كله خالف األوىل 

واملنصوص، بل قال بعض العلامء: )إن أول من كتب )صلعم( قطعت يده(.

ورد  فقد  عليها،  العظيم  الثواب  تفويت  بإكامهلا  االخالل  يف  ما  وأقل 

دام  ما  له  تستغفر  امللئكة  تزل  ل  كتاب  يف  عيل  صىل  )من  قال:  أنه   عنه

اسمي يف ذلك الكتاب(.

أو  الصحابة سيام األكابر كتب )ريض اهلل عنه(  بذكر أحد من  وإذا مر 

أو  اهلل(  )رمحه  كتب  األعالم  السلف  من  أحد  بذكر  أو  عليه(  اهلل  )رضوان 

)تغمده اهلل برمحته( ونحو ذلك.

أن  وينبغي  باألنبياء،  والسالم  الصالة  باختصاص  العادة  جرت  وقد 



157 الباب الثالث: يف اآداب الكتابة والكتب

جيعل لألئمة السالم، وإن جاز خالف ذلك كله، بل جيوز الصالة عىل 

كل مؤمن، كام دل عليه القرآن واحلديث.

الثالثة عرشة: ال هيتم املشتغل بالعلم باملبالغة يف حسن اخلط، وإنام هيتم 

بصحته وتصحيحه. وينبغي أن جيتنب الكتابة الدقيقة، ألنه ال ينتفع هبا، أو 

ال يكمل االنتفاع هبا ملن ضعف نظره، وربام ضعف نظر الكاتب نفسه بعد 

ذلك، فال ينتفع هبا.

وقال بعضهم: )اكتب ما ينفعك وقت احتياجك إليه، وال تكتب ما ال 

تنتفع به وقت احلاجة(، أي وقت الكرب وضعف البرص.

بغريها،  مشتبهة  هبا  ويأيت  احلروف  يقرمط  ال  أن  ينبغي  عرشة:  الرابعة 

بل يعطي كل حرف حقه، وكل كلمة حقها، ويراعي من اآلداب الواردة يف 

الرحيم"  الرحن  اهلل  "بسم  قال: )إذا كتبَت  أنه   النبي ذلك ما روي عن 

 :ل متد الباء إىل امليم حتى ترفع السني(. وعنه( :وقال .)فبنّي السني فيه

)إذا كتب أحدكم "بسم اهلل الرحن الرحيم" فليمد الرحن(. وعنه أيضًا: 

ده تعظيًم هلل غفر اهلل له(. )َمن كتب "بسم اهلل الرحن الرحيم" فجوَّ

الرحن  "بسم اهلل  ق رجل يف  أنه قال: )تَنوَّ  وعن عيل بن أيب طالب

الرحيم" فغفر له(.
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اخلامسة عرشة: ال بأس بكتابة احلوايش والفوائد والتنبيهات املهمة عىل 

غلط أو اختالف رواية أو نسخة، أو نحو ذلك، عىل حوايش كتاب يملكه، 

أو ال يملكه باإلذن.

وال ينبغي أن يكتب إال الفوائد املهمة املتعلقة بذلك املحل، وال يسوده 

بنقل املباحث والفروع الغريبة، كام اتفق لبعض غفلة أهل هذا العرص الذين 

يف  الكتابة  ينبغي  وال  الكتب.  أكثر  فأفسدوا  العلامء،  مصطلح  عىل  يقفوا  مل 

األسطر مطلقًا.

* * *

اهلل  )أعىل  الثاين  الشهيد  العّلمة  شيخنا  كتاب  من  اخرتناه  ما  آخر  هذا 

مقامه(، سائًل املوىل العيل القدير أن يوفق اجلميع للعلم والعمل الصالح، إنه 

ويل ذلك.

وكان آخر ما رسمته يف ليلة اجلمعة الرابع والعرشون من املحرم احلرام 

سنة 1435من اهلجرة النبوية عىل مهاجرها آلف التحية والسلم.

واأنا الأقل 
اأحمد جنل ال�صهيد ال�صعيد ال�صيخ عبد الر�صا ال�صايف 
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