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سرمدّقلا

المقّدمة

لم  ما  �لإن�شان  علَّم  بالقلم،  علَّم  �لذي  �لحمد هلل 

�لكر�م  و�آله  �لأكرم،  ر�شوله  على  و�ل�شالة  يعلم، 

و�شلَّم.

�أخبرنا �هلل تعالى في كتابه �لعزيز �أّن هدف خلق 

�لإن�شان هو �لعبادة، فقال عزَّ وجلَّ {ڄ  ڄ ڄ 

.
(1(

ڃ ڃ ڃ  }
وعبادة �هلل تعالى ل تتحّقق من ذ�ت �لإن�شان كما 

دها  ُيريد وي�شاء، بل ل ُبدَّ �أن تكون على �لطريق �ّلتي حدَّ

�لنجاة،  �إلى  يو�شل  عليها  فال�شير  وعال،  عزَّ  �لمولى 

ف على  و�لإعر��ص عنها يوؤّدي �إلى �لهالك. فكيف نتعرَّ

هذه �لطريق؟

هنا ياأتي دور �لعلم �ّلذي ُيمثِّل م�شباح �لنور �لهادي 

في طريق �لنجاة، و�ّلذي يجعل �لناجين من �لهالك 

�لمعروف  �لحديث  يوؤّكده  ما  وهذ�  فقط  �لعلماء  هم 

�لعلم  . ولأهمّية 
(2(

العالمون« اإلاّ  كلاّهم هلكى  »النا�س 

هذه �هتمَّ علماوؤنا بالكتابة عن �لعلم قيمًة و�آد�بًا.

)1) �شورة �لذ�ريات، �لآية: 56.

)2) جامع �ل�شعاد�ت، �ل�شيخ محمد مهدي �لنر�قي، ج1، �ص220.
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ولعلَّ كتاب »منية المريد« لل�شهيد �لثاني} من 

ثالثين  ��شتقينا  ومنه  �لم�شمار،  هذ�  في  �لكتب  �أهّم 

كّل  في  و�أدرجنا  �لكتيِّب،  هذ�  في  �لعلم  لطالب  �أدبًا 

ف�شل من �لف�شول �لثالثة �لأولى ع�شرة �آد�ب، وجعلنا 

ًا بالم�شائل �لبتالئية �لمتعّلقة  �لف�شل �لأخير مخت�شّ

بهذ� �لمو�شوع، يجيب عنها �شماحة �لقائد {.

لعّله  �ء  �لأعزَّ �لقّر�ء  يدي  بين  �لكتيب،  هذ�  ن�شع 

يكون �ُشعلة �شغيرة ُت�شيء درب �لعبودّية.
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ما هو العلم؟
�إّن �لعلم هو مفهوم كباقي �لمفاهيم �ّلتي لها ظاهٌر 

باطٌن  وله  خالله،  من  ويلتم�شونه  �لنا�ص  �إليه  يتوّجه 

ُيعّبر عن حقيقته، وُيالم�ص خلفّية وجوده.

ظاهر العلم
�أبي  عن  �لرو�ية  �إليه  �أ�شارت  ما  فهو  �لظاهر  �أّما 

عبد �هلل Q حيث قال:

»جاء رجٌل اإلى النبياّ P فقال: يا ر�سول اهلل ما 

العلم؟ فقال: الإن�سات. قال: ُثماّ مه يا ر�سول اهلل؟ 

قال:  الحفظ.  قال:  مه؟  ُثماّ  قال:  ال�ستماع.  قال: 

ُثماّ مه يا ر�سول اهلل؟ قال: العمل به. قال: ُثماّ مه يا 

.
(1(

ر�سول اهلل؟ قال: ن�سره«

هذ� هو �لعلم بح�شب ظاهره.

باطن العلم
للعلم ُبعٌد �آخر هو ُبعد  �لباطن �ّلذي يك�شف عن �لحقيقة 

:Qو�لخلفّية، ففي حديث عن �لإمام �ل�شادق

»لي�س العلم بالتعلُّم، اإناّما هو نور يقع في قلب من 

العلم  اأردت  اأْن يهديه، فاإْن  ُيريد اهلل تبارك وتعالى 

)1) �لكافي، �ل�شيخ �لكليني، ج1، �ص48. 
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واطلب  العبودياّة،  حقيقة  نف�سك  في  ًل  اأواّ فاطلب 

.
(1(

العلم با�ستعماله، وا�ستفهم اهلل ُيفهمك«

�لبعد  هذ�  �إلى  �لخميني}  �لإمام  �أ�شار  وقد 

�لباطني للعلم في كلماته حيث يقول:

»العلم الحقيقيُّ هو ذلك العلم الاّذي يكون نوراً 

ب  والتقرُّ الم�ستقيم  وال�سراط  الملكوتياّة  للهداية 

.
(2(

لدار الكرامة«

كلُّ العلم
روى �أبو ب�شير عن �أبي عبد �هلل Q �أّنه قال:

»قال اأمير الموؤمنينQ: يا طالب العلم اإناّ العلم 

ذو ف�سائل كثيرة، فراأ�سه التوا�سع، وعينه البراءة من 

الح�سد، واأذنه الفهم، ول�سانه ال�سدق، وحفظه الفح�س، 

والأمور،  الأ�سباب  معرفة  وعقله  النياّة،  ح�سن  وقلبه 

ته ال�سالمة،  ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهماّ

العافية،  وقائده  النجاة،  ه  وم�ستقراّ الورع،  وحكمته 

ومركبه الوفاء، و�سالحه لين الكلمة، و�سيفه الر�سا، 

وقو�سه المداراة، وجي�سه محاورة العلماء، وماله الأدب، 

وماأواه  المعروف،  ورداوؤه  الذنوب،  اجتناب  وذخيرته 

.
(3(

الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محباّة الأخيار«

)1) بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�شي، ج1، �ص225.

)2)  �لكلمات �لق�شار، �ص249.

)3) �لكافي، �ل�شيخ �لكليني، ج1، �ص48.
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فضل العلم
القرآن الكريم وفضل العلم

يكفي �لعلم جاللة وفخرً� �أّن �هلل �شبحانه قد جعله 

�لعلوّي و�ل�شفلّي، قال  �لعالم  �لكلّي لخلق هذ�  �ل�شبب 

�هلل تعالى في ُمحكم �لكتاب:

{ىئ يئ   جب  حب خب مب ىب يب جت 

حت خت مت ىت  يت جث مث        ىث يث حج مج جح 
.

(1(

مح جخ    حخ مخ}
و�أّول مّنة �متّن  �أعلى �شرف،  وجعل �شبحانه �لعلم 

�لعدم  ُظلمة  من  و�إبر�زه  خلقه  بعد  �آدم  �بن  على  بها 

�إلى �شياء �لوجود، فقال �شبحانه في �أّول �شورة �أنزلها 

:P على نبّيه محّمد

{چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک  
.

(2(

گ }
�لإيجاد،  بنعمة  �لكريم  كتابه  �فتتح  كيف  فتاأّمل 

ُثّم �أردفها بنعمة �لعلم، فلو كان ثّمة ِمّنة �أو نعمة بعد 

)1)  �شورة �لطالق، �لآية: 21.

)2)  �شورة �لعلق، �لآيات: 1 � 5.
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ه �هلل تعالى  نعمة �لإيجاد هي �أعلى من �لعلم لما خ�شّ

بذلك، و�شّدر به نور �لهد�ية.

�لتنا�شب   في وجه 
(1(

�لر�زي في تف�شيره وقد ذكر 

قد  �ّلتي   � �ل�شورة  هذه  �شدر  في  �لمذكورة  �لآية  بين 

��شتمل بع�شها على خلق �لإن�شان من علق، وفي بع�شها 

تعليمه ما لم يعلم، ليح�شل �لنظم �لبديع في ترتيب 

كونه  وهو  �لإن�شان،  حال  �أّول  ذكر  تعالى  �إّنه  �آياته: 

ف�شرَت  حاِله،  و�آِخَر  �لأ�شياء،  �أخ�صُّ  �أّنها  مع  علقة، 

في  �لغاية  هي  �ّلتي  �لدرجة  هذه  في  حالك  �آخِر  في 

�ل�شرف، وهذ�، �إّنما يتمُّ لو كان �لعلم �أ�شرف �لمر�تب، 

�إذ لو كان غيره �أ�شرف لكان ذكر ذلك �ل�شيء في هذ� 

�لعلماء،  في  �لخ�شية  �شبحانه  ر  وَح�شَ �أولى،  �لمقام 

.
(2(

فقال: {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې}

ف�سل  على  الدلئل  من  وجوه  فيها  الآية  وهذه 

العلم:

منها: دللتها على �أّن �لعلماء هم �أهل �لجّنة، وذلك لأّن 

�لعلماء من �أهل �لخ�شية، ومن كان من �أهل �لخ�شية 

كان من �أهل �لجّنة فالعلماء من �أهل �لجّنة، فبيان 

�أّن �لعلماء من �أهل �لخ�شية قوله تعالى:

{ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  }.

)1)  �نظر: تف�شير �لر�زي، ج2، �ص186.

)2)  �شورة فاطر، �لآية: 35.
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وبيان �أّن �أهل �لخ�شية من �أهل �لجّنة قوله تعالى:

ـ       تعالى  قوله  �إلى  ـ  ُپ  پ  پ  پ  ٻ  {ٻ 

.
(1(

... ٿ ٿ  ٹ ٹ}
وقرن �شبحانه �أولي �لعلم بنف�شه ومالئكته، فقال:

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ٿ  {ٿ  

.
(2(

ڤ}
وز�د في �إكر�مهم على ذلك مع �لقتر�ن �لمذكور، 

ۈ  ۆ  ۇۆ   ۇ  ڭ  ڭ  تعالى:{ڭ  بقوله 

.
(3(

ۈ }
ڀ  ڀ  پ   پ  {پ  تعالى:  وبقوله 

.
(4(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}
تعالى: {مب ىب يب جت  حت خت  وقال 

.
(5(

مت ىت   يتجث}
�آتاه من  له مع ما  �آمرً�  لنبّيه  تعالى مخاطبًا  وقال 

.
(6(

�لعلم و�لحكمة:{ٺ ٺ ٿ ٿ }

فهذه نبذة من ف�شائله �ّلتي نّبه �هلل عليها في كتابه 

�لكريم.

)1) �شورة �لبّينة، �لآية: 8.

)2)  �شورة �آل عمر�ن، �لآية: 18.

)3)  �شورة �آل عمر�ن، �لآية: 7.

)4)  �شورة �لرعد، �لآية: 43.

)5)  �شورة �لمجادلة، �لآية: 11.

)6)  �شورة طه، �لآية: 114.
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القرآن الكريم وخصائص العلماء
بعّدة  �لعلماء  كتابه  في  �شبحانه  �هلل  خ�ّص  لقد 

ها: مناقب يو�شح هذ� �لجدول �أهمَّ

ال�سورةن�ساّ الآيةال�سفةالرقم

�لإيمان1
{  ۆ ۈ ۈ   

ٴۇ ۋ ِۋ}
�آل عمر�ن،

 �لآية/7

�لتوحيد2
{ٿ  ٿ ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    

ڤ ڤ ڤ ڤ}
�آل عمر�ن، 

�لآية/18

3
�لبكاء 

و�لحزن

{ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ....ڍ 
ڌ ڌ }

�لإ�شر�ء، 

�لآيات/107 � 109

�لخ�شوع4

{ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄـ  �إلى قولهـ  ڎ  
  ڎ}

�لإ�شر�ء، 

�لآيات/107 � 109

�لخ�شية5
{ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ}
فاطر، �لآية/35

6
هم �أهل 

�لعقل

{ڻ  ۀ 

ۀ ہہ ہ 
ہ ھ ھ }

�لعنكبوت، 

�لآية/41

7
و�شوح 

�لروؤية

{  گ گ     گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ}

�لعنكبوت، 

�لآية/43
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النبيُّ P وفضل العلم
للعلم ف�شله �لخا�ّص في �لرو�يات �لو�ردة عن �لنبيِّ 

:P حّتى �فتر�ص طلبه على كلِّ م�شلم، فقد ورد عنه

ومن   ،
(1(

م�سلم« كلِّ  على  فري�سة  العلم  »طلب 

�لرو�يات �ّلتي تدّل على ف�شل طلب �لعلم:

فاأدركه كتب  »من طلب علماً   :Pر�شول �هلل 1� عن 

فلم  علماً  طلب  ومن  الأجر،  من  كفلين  له  اهلل 

.
(2(

ُيدركه كتب اهلل له كفاًل من الأجر«

اإلى ُعتقاء اهلل من  اأْن ينظر  اأحبَّ  »َمْن   :P2� وعنه

نف�سي  ��ذي  ف��والاّ المتعلِّمين،  اإل���ى  فلينظر  ال��ن��ار 

اإلاّ  العالم  ب��اب  اإل��ى  يختلف  ُمتعلِّم  ِم��ْن  ما  بيده 

كتب اهلل له بكلِّ قدم عبادة �سنة، وبنى اهلل له بكلِّ 

قدم مدينة في الجناّة، ويم�سي على الأر�س وهي 

ت�ستغفر له، وُيم�سي وُي�سبح مغفوراً له، و�سهدت 

.
(3(

المالئكة اأناّه من عتقاء اهلل من النار«

كال�سائم  فهو  هلل،  العلم  طلب  »ومن   :Pوعنه  �  3

يتعلاّمه  العلم  من  باباً  واإناّ  ليله،  القائم  نهاره 

)جبل  قبي�س  اأبو  يكون  اأْن  من  له  خير  الرجل 

.
(4(

معروف بمّكة( ذهباً فينفقه في �سبيل اهلل«

)1) �لكافي، �ل�شيخ �لكليني، ج1، �ص30.

)2) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�شي، ج1، �ص 184.

)3) تف�شير �لر�زي، ج2، �ص180. 

)4) م.ن، ج2، �ص180.
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العلم؛  يطلب  وهو  الموت  جاءه  »من   :Pوعنه  �  4

 Rالأنبياء بينه وبين  الإ�سالم كان  به  لُيحيي 

.
(1(

درجة واحدة في الجناّة«

5 � وعنهP: »من خرج في طلب العلم  فهو في �سبيل 

.
(2(

اهلل حتى يرجع«

»من خرج يطلب باباً  من العلم ليردَّ   :Pوعنه �  6

، اأو �ساللة اإلى هدى، كان عمله  به باطاًل اإلى حقاّ

.
(3(

كعبادة اأربعين عاماً«

اأجنحتها لطالب  »اإناّ المالئكة لت�سع   :Pوعنه �  7

.
(4(

العلم ر�ساً بما ي�سنع«

.
(5(

8 � وعنهP: »اطلبوا العلم ولو بال�سين«

م�سلم،  ك���لِّ  ع��ل��ى  فري�سة  ال��ع��ل��م  »ط��ل��ب   :Pوعنه  �9

فاطلبوا العلم في مظاناّه واقتب�سوه من اأهله، فاإناّ 

والمذاكرة  ع��ب��ادة،  وطلبه  ح�سنة،  تعالى  هلل  تعلُّمه 

به ت�سبيح، والعلم به جهاد، وتعليمه من ل يعلمه 

�سدقة، وبذله لأهله قربة اإلى اهلل تعالى، لأناّه معالم 

الحالل والحرام ومنار �سبيل الجناّة، والموؤن�س في 

ث  الوح�سة، وال�ساحب في الُغربة والوحدة، والمحدِّ

)1)  تف�شير �لر�زي، ج2، �ص180.

)2)  �شنن �لترمذي،  ج4، �ص137.

)3)  �لأمالي، �ل�شيخ �لطو�شي، �ص 619.

)4)  �إحياء علوم �لدين، �ل�شيخ �لغز�لي، ج1، �ص8.

)5) م.ن، ج1، �ص8.
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راء، وال�سالح  راء وال�ساّ في الخلوة، والدليل على ال�ساّ

ء، يرفع اهلل به  على الأع����داء، وال��زي��ن عند الأخ����الاّ

اآثارهم  ُتقتب�س  ق��ادة؛  الخير  فيجعلهم في  اأق��وام��اً 

وُي��ق��ت��دى ب��ف��ع��ال��ه��م، وُي��ن��ت��ه��ى اإل����ى اآرائ���ه���م، ترغب 

وفي  تم�سحهم،  وباأجنحتها  خلاّتهم  ف��ي  المالئكة 

رطب  ك��لُّ  لهم  وي�ستغفر  عليهم.  ُت��ب��ارك  �سلواتها 

البراّ  و���س��ب��اع  وه��وام��ه  البحر  ��ى حيتان  ح��تاّ وي��اب�����س 

واأنعامه. اإناّ العلم حياة القلوب من الجهل، و�سياء 

ة الأبدان من ال�سعف، يبلغ  لمة، وقواّ الأب�سار من الظُّ

رجات  بالعبد منازل الأخيار، ومجال�س الأبرار، والداّ

الُعال في الآخرة والأولى. الذكر فيه يعدل بال�سيام، 

ومدار�سته بالقيام، به ُيطاع الربُّ وُيعبد، وبه تو�سل 

الأرح����ام، وُي��ع��رف ال��ح��الل وال��ح��رام. والعلم اإمام، 

والعمل تابعه، ُيلهمه اهلل ال�سعداء، ويحرمه الأ�سقياء، 

.
(1(

ه« فطوبى لمن لم يحرمه اهلل من حظِّ

فضل العلماء
�أحاديث   P �لأكرم  �لنبّي  عن  �لرو�يات  في  ورد 

كثيرة في ف�شل �لعلماء منها:

اأدناكم،  على  كف�سلي  العابد  على  العالم  »ف�سل   �  1

ال�سماوات والأر�س حتاّى  واأهل  اإناّ اهلل ومالئكته 

)1)  عّدة �لّد�عي، �بن فهد �لحّلي، �ص64.
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الماء  في  الحوت  وحتاّى  حجرها،  في  النملة 

.
(1(

لُي�سلاّون على معلِّم النا�س الخير«

2 � »رحم اهلل خلفائي: فقيل: يا ر�سول اهلل! ومن خلفاوؤك؟ 

.
(2(

قال: الذين ُيحيون �سناّتي وُيعلاّمونها عباد اهلل«

3 � »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث: �سدقة 

جارية، اأو علم ينفع به، اأو ولد �سالح يدعو له«.

ولد  ثالث:  بعده  من  الرجل  يخلف  ما  »خير   �  4

اأجرها،  يبلغه  تجري  و�سدقة  له،  يدعو  �سالح 

.
(3(

وعلم ُيعمل به من بعده«

في  النجوم  كمثل  الأر�س  في  العلماء  مثل  »اإناّ   �  5

والبحر،  البرِّ  ظلمات  في  بها  ُيهتدى  ال�سماء. 

وقوله  الهداة«.  ت�سلَّ  اأْن  اأو�سك  انطم�ست  فاإذا 

ول  الأجر،  في  �سريكان  والمتعلِّم  P:»العالم 

.
(4(

خير في �سائر النا�س«

وبّين �لنبّي P � فيما ورد عنه � �أّن �لنجاة ل تكون �إّل 

:P لمن هو في د�ئرة �لعلم و�إّل فالم�شير �لهالك، فعنه

ول  اً،  ُمحباّ اأو  ُم�ستمعاً  اأو  متعلِّماً  اأو  عالماً  »اغُد 

.
(5(

تكن الخام�س فتهلك«

)1)  �شنن �لترمذي، ج5، �ص50.

)2)  جامع بيان �لعلم وف�شله، ج1، �ص55.

)3)  �شنن �بن ماجة، ج1، �ص88.

)4)  م.ن. �ص83.

)5)  كنز �لعمال، �لمتقي �لهندي، ج10، �ص143.
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األئّمةR وفضل العلم
:Q عن �أمير �لموؤمنين

عيه من ل ُيح�سنه ويفرح  »كفى بالعلم �سرفاً اأْن يداّ

اً اأْن يبراأ منه من  به اإذا ُن�سب اإليه، وكفى بالجهل ذماّ

.
(1(

هو فيه«

وعنه Q �أي�شًا �أّنه قال لكميل بن زياد:

»يا ُكميل! العلم خيٌر من المال، العلم يحر�سك 

محكوٌم  والمال  حاكٌم،  والعلم  المال،  تحر�س  واأنت 

على  يزكو  والعلم  النفقة  ُتنق�سه  والمال  عليه، 

.
(2(

الإنفاق«

وعنه Q �أي�شًا:

»العلم اأف�سل من المال ب�سبعة:

ل: �أّنه مير�ث �لأنبياء، و�لمال مير�ث �لفر�عنة. الأواّ

الثاني: �لعلم ل ينق�ص بالنفقة، و�لمال ينق�ص بها.

يحفظ  و�لعلم  �لحافظ،  �إلى  �لمال  يحتاج  الثالث: 

�شاحبه.

الرابع: �لعلم يدخل في �لكفن ويبقى �لمال.

ل  و�لعلم  و�لكافر،  للموؤمن  يح�شل  �لمال  الخام�س: 

يح�شل �إّل للموؤمن.

)1)  معجم �لأدباء، موؤلف، ج1، �ص66.

)2)  نهج �لبالغة، ج4، �ص36.
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�أمر  �لعاِلم في  �إلى  �لنا�ص يحتاجون  ال�ساد�س: جميع 

دينهم، ول يحتاجون �إلى �شاحب �لمال.

على  المرور  على  الرجل  ي  ُيقواّ »العلم  ال�سابع: 

.
(1(

ال�سراط والمال يمنعه«

:Lوعن �لإمام زين �لعابدين علّي بن �لح�شين

ولو  لطلبوه  العلم  ما في طلب  النا�س  يعلم  »لو 

ب�سفك المهج وخو�س الاّلجج، اإناّ اهلل تعالى اأوحى اإلى 

دانيال: اإناّ اأمقت عبادي اإليَّ الجاهل الم�ستخفاّ بحقاّ 

عبيدي  اأحباّ  واإناّ  بهم،  التارك لالقتداء  العلم  اأهل 

اإلياّ التقياّ الطالب للثواب الجزيل، الالزم للعلماء، 

.
(2(

التابع للحلماء القابل عن الحكماء«

:Q وعن �لإمام �ل�شادق

بال�سياط  روؤو�سهم  ربت  �سُ اأ�سحابي  اأناّ  »لودداّت 

.
(3(

هوا« حتاّى يتفقاّ

)1)  تف�شير �لر�زي، ج2، �ص182 - 183.

)2)  �لكافي، �ل�شيخ �لكليني، ج1، �ص35.

)3) م.ن. �ص31.
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فضل التعليم
وُين�شب �إلى �لإمام �لع�شكرّي Q في تف�شير بع�ص 

�ل�شور �لقر�آنّية كقول �هلل تعالى في كتابه �لعزيز:

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  {ۇ  

(1(

ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې}
:Q أّنه قال�

 P ا قوله عزَّ وجلَّ {ې} فاإناّ ر�سول اهلل »واأماّ

عن  لنقطاعهم  اليتامى  برِّ  على  تعالى  اهلل  حثاّ  قال: 

اآبائهم، فمن �سانهم �سانه اهلل، ومن اأكرمهم اأكرمه اهلل، 

ومن م�سح يده براأ�س يتيم رفقاً به جعل اهلل تعالى له في 

ت تحت يده ق�سراً اأو�سع من الدنيا  الجناّة بكلِّ �سعرة مراّ

بما فيها، وفيها ما ت�ستهي الأنف�س وتلذاّ الأعين وهم فيها 

.
(2(

خالدون«

:Qوعنه

»واأ�سدُّ من ُيتم هذا اليتيم يتيم انقطع عن اإمامه، 

ل يقدر على الو�سول اإليه، ول يدري كيف حكمه فيما 

�سيعتنا  من  كان  فمن  األ  دينه،  �سرائع  من  به  ُيبتلى 

عالماً بعلومنا، فهذا الجاهل ب�سريعتنا المنقطع عن 

)1)  �شورة �لبقرة، �لآية: 82.

)2)  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�شي، ج2، �ص2.
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واأر�سده  هداه  فمن  األ  حجره،  في  يتيٌم  م�ساهدتنا 

ثني  وعلاّمه �سريعتنا، كان معنا في الرفيق الأعلى. حداّ

.
(1(

»P بذلك اأبي عن اأبيه عن اآبائهم عن ر�سول اهلل

العلم النافع
عن �لإمام �لكاظم Q �أّنه قال:

قد  جماعة  فاإذا  الم�سجد،   P اهلل  ر�سول  »دخل 

مة، فقال:  اأطافوا برجل، فقال: ما هذا؟ فقيل: عالاّ

العرب  باأن�ساب  النا�س  اأعلم  فقالوا:  مة؟  العالاّ وما 

قال:  العربياّة،  والأ�سعار  الجاهلياّة  ام  واأياّ ووقائعها، 

فقال النبياّ P: ذاك علم ل ي�سراّ من جهله، ول ينفع 

من علمه، ثماّ قال النبيُّ P: اإناّما العلم ثالثة: اآية 

ُمحكمة، اأو فري�سة عادلة، اأو �سناّة قائمة، وما خالهناّ 

.
(2(

فهو ف�سل«

)1) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�شي،ج2، �ص7.

)2)  �لكافي، �ل�شيخ �لكليني، ج1، �ص32.
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العقل وفضل العلم
و�أّما دليل �لعقل على ف�شل �لعلم فنذكر منه هذ� 

�إلى موجودة ومعدومة.  �إّن �لمعقولت تنق�شم  �لدليل: 

من  �أ�شرف  �لموجود  باأّن  ت�شهد  �ل�شليمة  و�لعقول 

�لموجود  ُثّم  �أ�شاًل.  للمعدوم  �شرف  ل  بل  �لمعدوم، 

ينق�شم �إلى جماد ونام، و�لنامي �أ�شرف من �لجماد. ُثّم 

�لنامي ينق�شم �إلى ح�ّشا�ص وغيره، و�لح�ّشا�ص �أ�شرف 

من غيره. ُثّم �لح�ّشا�ص ينق�شم �إلى عاقل وغير عاقل، 

ول �شّك �أّن �لعاقل �أ�شرف من غيره. ُثّم �لعاقل ينق�شم 

�إلى عالم وجاهل، ول �شبهة في �أّن �لعالم �أ�شرف من 

�لمعقولت  �أ�شرف  �لعاِلم  �أّن  بذلك  فتبّين  �لجاهل. 

و�لموجود�ت وهذ� �أمر يلحق بالو��شحات.

لماذا نتعّلم؟
بمنزلة  و�لعمل  �ل�شجرة،  بمنزلة  �لعلم  �أّن  �علم 

�إّل  لي�ص  �لمثمرة  �ل�شجرة  من  و�لغر�ص  �لثمرة، 

ثمرتها، �أّما �شجرتها بدون �ل�شتعمال، فال يتعّلق بها 

غر�ص �أ�شاًل، فاإّن �لنتفاع بها في �أّي وجه كان �شرب 

من �لثمرة بهذ� �لمعنى. و�إّنما كان �لغر�ص �لذ�تّي من 

�لعلم مطلقًا �لعمل، لأّن �لعلوم كّلها ترجع �إلى �أمرين: 
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معرفة  هو  �لمعاملة  فعلم  معرفة.  وعلم  معاملة،  علم 

ومعرفة  �لأحكام،  من  ونظائرهما  و�لحر�م  �لحالل 

�أخالق �لنف�ص �لمذمومة و�لمحمودة، وكيفّية عالجها 

و�لفر�ر منها. وعلم �لمعرفة كالعلم باهلل تعالى و�شفاته 

و�أ�شمائه. وما عد�هما من �لعلوم �إّما �آلت لهذه �لعلوم 

�أو ُير�د بها عمل من �لأعمال في �لجملة، كما ل يخفى 

�إّل  �أّن علوم �لمعاملة ل ُتر�د  على من تتّبعها. وظاهر 

للعمل، بل لول �لحاجة �إليه لم يكن لها قيمة.
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آداب المتعلِّم  
في طلب العلم

الفصل األول
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لدسا سرمتعل م  مل تلل سرعلم

لطلب �لعلم �آد�ب عاّمة نذكر منها:

1 � اإخال�ص النّية في طلب العلم:

�أّول ما يجب على طالب �لعلم �إخال�ص �لنّية هلل تعالى 

في طلبه وبذله، فاإّن مد�ر �لأعمال على �لنّيات، وب�شببها 

يكون �لعمل تارة خزفة ل قيمة لها، وتارة جوهرة ل يعلم 

وباًل على �شاحبه، مكتوبًا  وتارة  لعظم قدرها،  قيمتها 

في ديو�ن �ل�شّيئات و�إْن كان ب�شورة �لو�جبات.

�أْن يق�شد بعمله وجه �هلل  فيجب على طالب �لعلم 

تعالى و�متثال �أمره، و�إ�شالح نف�شه، و�إر�شاد عباده �إلى 

معالم دينه، ول يق�شد بذلك غر�ص �لدنيا من تح�شيل 

مال �أو جاه �أو �شهرة �أو تميُّز عن �لأ�شباه �أو �لمفاخرة 

من  ذلك  ونحو  �لإخو�ن،  على  ع  �لترفُّ �أو  لالأقر�ن 

ُتثمر �لخذلن من �هلل تعالى  �ّلتي  �لأغر��ص �لفا�شدة 

�لّد�ئم،  و�لثو�ب  �لآخرة  �لد�ر  ت  وُتفوِّ �لمقت،  وتوجب 

في�شير من �لأخ�شرين �أعماًل، �لذين �شلَّ �شعيهم في 

�لحياة �لدنيا وهم يح�شبون �أّنهم ُيح�شنون �شنعًا.

�لأدب  هذ�  في   P �لنبّي  �أحاديث  كُثرت  وقد 

نعر�ص منها:
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»اإناّما الأعمال بالنياّات واإناّما لكلِّ امرئ ما نوى،   �  1

فمن كانت هجرته اإلى اهلل ور�سوله فهجرته اإلى 

اهلل ور�سوله، ومن كانت هجرته اإلى دنيا ُي�سيبها 

.
(1(

اأو امراأة ينكحها، فهجرته اإلى ما هاجر اإليه«

وجلَّ  عزَّ  �هلل  ُمخبرً� عن جبر�ئيل عن   P وقال   �  2

�أّنه قال:

من  قلب  ا�ستودعته  اأ�سراري،  من  �سرٌّ  »الإخال�س 

.
(2(

اأحببت من عبادي«

اأ  3 � »من تعلاّم علماً لغير اهلل واأراد به غير اهلل فليتبواّ

.
(3(

مقعده من النار«

4 � »من طلب العلم لُيجاري به العلماء اأو لُيماري به 

اأدخله  اإليه  النا�س  به وجوه  اأو ي�سرف  فهاء،  ال�سُّ

.
(4(

اهلل النار«

وعن �أبي ذر ر�شي �هلل عنه �أّنه قال:

»من تعلاّم علماً من علم الآخرة لُيريد به عر�ساً 

.
(5(

من عر�س الدنيا لم يجد ريح الجناّة«

{ * مع الإمام الخمينياّ
لم يكتف �لإمام} باأّنه هو نف�شه كان زكّيًا مهّذبًا، 

)1)  �شحيح �لبخاري، ج1، �ص17 و 18.

)2) �إحياء علوم �لدين، �لغز�لي، ج4، �ص322.

)3) �شنن �بن ماجة، ج1، 92.

)4) �شنن �لترمذي، ج5، �ص33.

)5)  �ل�شر�ئر، �بن �إدري�ص، �ص491، ق�شم �لم�شتطرفات.
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في  لالجتهاد  تالميذه  تربية  �أجل  من  ي�شعى  كان  بل 

�لعمل على طريق تهذيب نفو�شهم، ولذلك كان يعظهم 

ز  �لمتميِّ و�أ�شلوبه  �لخا�ص  ببيانه  و�لآخر  �لحين  بين 

�لمفعم بالإخال�ص )هلل( و�لر�أفة )بعباده(، ول زلنا 

نذكر مو�عظه بعد كلِّ هذه �ل�شنين وبعبار�ته نف�شها، 

كان يقول:

ادة اأْن يخطوا خطوة اإْن لم نقل خطوتين  »على ال�ساّ

.
(1(

في �سبيل تهذيب النف�س...«

مكائد الشيطان وأهمّية اإلخالص
�إّن درجة �لإخال�ص عظيمة �لمقد�ر كثيرة �لأخطار 

�إلى  طالبها  يحتاج  �لمرتقى،  �شعبة  �لمعنى  دقيقة 

ل  وكيف  تاّمة.  ومجاهدة  �شحيح،  وفكر  دقيق،  نظر 

يكون كذلك، وهو مد�ر �لقبول، وعليه يترّتب �لثو�ب، 

وجّد  �لعالم،  وتعب  �لعابد،  عبادة  ثمرة  تظهر  وبه 

عن  وفّت�ص  نف�شه،  في  �لإن�شان  ر  فكَّ ولو  �لمجاهد. 

و�شو�ئب  قلياًل،  فيه  �لإخال�ص  لوجد  عمله  حقيقة 

ُمتر�كمة، �شّيما  هة، و�لقو�طع عليه  �إليه متوجِّ �لف�شاد 

�لمّت�شف بالعلم وطالبه، ورّبما ُيلب�ص عليهم �ل�شيطان 

عن  و�لن�شال  �هلل،  دين  ن�شر  غر�شكم  لهم:  ويقول 

�ل�شرع �ّلذي �شّرعه ر�شول �هلل P. ولكْن يظهر ق�شده 

)1)  قب�شات من �شيرة �لإمام �لخميني} في ميد�ن �لتعليم �لحوزوّي و�لمرجعّية، �ص236.
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على حقيقته �إذ� ظهر زميل له �أكثر علمًا منه و�أح�شن 

حاًل، ي�شرف قلوب �لنا�ص �إليه، فلينظر حينئذ: فاإْن 

بف�شله  و�لمعتقدين  له  و�لمادحين  لأتباعه  يفرح  كان 

و�حتر�مهم،  �لآخر  باأتباع  �أكثر من فرحه  ويحترمهم 

وي�شتب�شر �إذ� لقى �أ�شحابه و�أتباعه �أكثر مّما ي�شتب�شر 

بمالقاة �أ�شحاب �لآخر و�أتباعه، فهو مغرور وعن دينه 

مخدوع وهو غافل ل يدري.

وهذ� ر�شح من �ل�شفات �لمهلكة �لم�شتِترة في �شرِّ 

�لنجاة منها، وهو مغرور في  �لمتعلِّم  �ّلتي يظنُّ  �لقلب 

�ل�شيطان،  بغرور  �لعلم  �أهل  بع�ص  ينخدع  وقد  ذلك، 

به،  �أولى منه لفرح  لو ظهر من هو  باأّنه  نف�شه  ث  وُيحدِّ

فالكالم  غرور،  و�لمتحان  �لتجربة  قبل  هذ�  وقوله 

و�لّدعاء �شهل، ولكّن �لعمل لي�ص ب�شهولة �لكالم، وكما 

�أح�صَّ  فمن  ُيهان.  �أو  �لمرء  ُيكرم  �لإمتحان  عند  ُيقال: 

�لمهلكة، فالو�جب عليه طلب  �ل�شفات  في نف�شه بهذه 

عالجها من علماء �لأخالق، فاإْن لم يجدهم، فلُيحاول �أْن 

فاتهم، وي�شاأل �هلل �لمعونة. ي�شتفيد من ُكتبهم وُم�شنَّ

�إّن معرفة حقيقة �لإخال�ص، و�لعمل به بحر عميق 

يغرق فيه �لجميع �إّل �لقليل �لنادر �لم�شتثنى في قوله 

.
(1(

تعالى:{ک   ک ک گ}

)1)  �شورة �لحجر، �لآية:40.
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د و�لمر�قبة لهذه �لدقائق،  فليكن �لعبد �شديد �لتفقُّ

و�إّل �لتحق باأتباع �ل�شياطين وهو ل ي�شعر.

2 � الجتهاد في طلب العلم:

على �لطالب �أن يبذل جهده في �ل�شتغال بالقر�ءة 

تكون  و�أْن  و�لحفظ،  و�لمذ�كرة  و�لمباحثة  و�لمطالعة 

مالزمة �ل�شتغال بالعلم هي مطلوبه ور�أ�ص ماله.

{ * مع الإمام الخمينياّ
لأحاديث  �شرحه  يقرن  ما  كثيرً�  �لإمام}  كان 

بالحديث  �لفقهّية،  درو�شه  في   Rلأطهار� �لأئّمة 

يكون  ل  لكي   Rل�شامية� �لمعنوّية  حالتهم  عن 

يكون  بل  جاّفًا  �لإ�شالمّية  �لعلوم  بحوث  عن  حديثه 

ُمفَعمًا بما يوؤّدي �إلى تكامل �لروح �لمعنوّية في �لطلبة 

.
(1(

�إ�شافة �إلى �لروح �لعلمّية

3 � عدم ال�ضوؤال مراءًا:

�أْن ل ي�شاأل �أحدً� تعنُّتًا وتعجيزً�، بل �شوؤ�ل متعلِّم هلل �أو 

ه على �لخير، قا�شد لالإر�شاد  معلِّم له �شبحانه وتعالى منبِّ

�أو �ل�شتر�شاد، فهناك تظهر زبدة �لتعليم و�لتعلُّم وُتثمر 

و�أحّب  و�لجدل،  �لمر�ء  �إذ� ق�شد مجّرد  فاأّما  �شجرته، 

رديئة  �شفات  �لنف�ص  في  ُيثمر  ذلك  فاإّن  �لغلبة  ظهور 

و�شجية خبيثة، وي�شتوجب �لمقت من �هلل تعالى.

)1)  قب�شات من �شيرة �لإمام �لخميني} في ميد�ن �لتعليم �لحوزوّي و�لمرجعّية، �ص123.
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�إّن �ل�شوؤ�ل تعنُّتًا ومر�ءً� ُيعتبر بابًا يو�شل �إلى �لعديد 

من �لمعا�شي: كاإيذ�ء �لمخاَطب وتجهيله و�لطعن فيه، 

ذنوب  كلُّها  وهذه  لها،  و�لتزكية  �لنف�ص  على  و�لثناء 

موؤّكدة، وعيوب منهيٌّ عنها.

روي عن �لنبي P �أّنه قال: »من ترك المراء وهو 

ُمِحقٌّ ُبني له بيت في اأعلى الجناّة، ومن ترك المراء 

.
(1(

وهو ُمبطٌل ُبني له بيت في رب�س الجناّة«

وعنه P: »ل ي�ستكمل عبد حقيقة الإيمان حتاّى 

.
(2(

اً« يدع المراء واإن كان ُمِحقاّ

ما هو المراء؟
�إّن حقيقة �لمر�ء �لطعن و�لعتر��ص على كالم �لغير 

به،  تعالى  �هلل  �أمر  دينّي  غر�ص  لغير  �شعفه،  و�إظهار 

فتجده يعتر�ص على كلِّ كالم ي�شمعه ويهزء به وُي�شّعفه، 

وترك �لمر�ء يح�شل بترك �لإنكار و�لعتر��ص على كلِّ 

ما ي�شمعه، فعليه �أْن يقف ويتاأّمل في �لكالم، فاإْن كان حّقًا 

وجب �لت�شديق به بالقلب و�إظهار �شدقه حيث ُيطلب منه 

ذلك، و�إْن كان باطاًل فعليه �أي�شًا �أْن يتركه ول يت�شّرع �إلى 

ين و�كتملت فيه  �إْن كان متعلِّقًا باأمور �لدِّ �إّل  �لعتر��ص 

�شر�ئط �لأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر.

)1)  �إحياء علوم �لدين،�لغز�لي، ج2، �ص158.

)2)  م.ن، ج3، �ص100.
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عالمة المراء
قد يتعّلم �لإن�شان كلَّ هذه �لأمور ويعرفها نظرّيًا، 

ولكْن هناك مرحلة ثانية قد تكون �أ�شعب من �لمرحلة 

�لأولى وتتلّخ�ص في �لإجابة عن �ل�شوؤ�ل �لتالي:

ز بين �لطعن �ل�شحيح �ّلذي هو هلل تعالى  كيف ُنميِّ

و�لطعن �لفا�شد �ّلذي هو من �لمر�ء؟

�إّن �لتمييز بينهما عملّيًا �شعب على �لإن�شان �ّلذي 

تعّود على تبرئة نف�شه �لأّمارة بال�شوء ورف�ص �إد�نتها، 

ز  ولكْن مع ذلك هناك عالمات ُيمكن لالإن�شان �أْن ُيميِّ

حقيقة عمله من خاللها:

فعالمة ف�شاد مق�شد �لمتكلِّم تتحّقق بكر�هة ظهور 

للم�شاألة،  ومعرفته  ف�شله  ليتبّين  يده  غير  على  �لحّق 

على  م  و�لتهجُّ �لف�شل  باإظهار  ع  �لترفُّ عليه  و�لباعث 

النف�س  ف�سل  »اإظهار  وهما  نق�شه،  باإظهار  �لغير 

وتنقي�س الآخر« �شهوتان رديئتان للنف�ص: �أّما �إظهار 

في  ما  ُمقت�شى  من  وهو  للنف�ص،  تزكية  فهو  �لف�شل 

نهى  وقد  و�لكبرياء،  �لعلّو  دعوى  طغياِن  من  �لنف�ص 

�هلل تعالى عنه في محكم كتابه، فقال �شبحانه:{ۆ 

.
(1(

ۆ ۈۈ }
�ل�شبعّية،  طبع  مقت�شى  فهو  �لآخر  تنقي�ص  و�أما 

)1) �شورة �لنجم، �لآية: 32.
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وهي  ويوؤذيه،  وي�شدمه  غيره  ق  ُيمزِّ �أْن  يقت�شي  فاإّنه 

�شفة ُمهلكة.

�أْن  دون  و�لطعن  �لمر�ء  في  �لإن�شان  يقع  قد  انتبه: 

معرفته  وعدم  غفلته  ب�شبب  ذلك؛  �إلى  يلتفت 

يكون  قد  �ّلتي  وجهاته،  و�لطعن  �لمر�ء  بتفا�شيل 

�أْن  ُيمكن  �لكالم  في  فالطعن  عليه  خافيًا  بع�شها 

يكون في جهات ثالث:

1 � في لفظه باإظهار خلل فيه من جهة �لّنحو �أو �ّللغة 

�أو جهة �لّنظم و�لترتيب؛ ب�شبب ق�شور �لمعرفة �أو 

طغيان �ّلل�شان.

2 � في �لمعنى باأْن يقول: لي�ص كما تقول، وقد �أخطاأت 

فيه لكذ� وكذ�.

3 � في ق�شده مثل �أْن يقول: هذ� �لكالم حّق ولكْن لي�ص 

ق�شدك منه �لحّق، وما يجري مجر�ه.

ر عن طلب العلم: 4 � عدم التكبُّ

دونه  و�ل�شتفادة مّمن هو  �لتعلُّم  يتكّبر على  �أْن ل 

في من�شب �أو �شن �أو �شهرة �أو دين �أو في علم �آخر، بل 

�رتفاع  يمنعه  ول  �ل�شتفادة منه،  ُيمكن  ي�شتفيد مّمن 

فتخ�شر  يعرفه،  ل  ما  ��شتفادة  من  و�شهرته  من�شبه 

�شفقته ويقّل علمه وي�شتحّق �لمقت من �هلل تعالى، وقد 

ورد عن �لنبيُّ P �أّنه قال:
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فهو  وجدها  فحيث  الموؤمن،  �سالاّة  »الحكمة 

.
(1(

» اأحقاّ

و�أن�شد بع�شهم في ذلك:

ول��ي�����ص �ل��ع��م��ى ط����ول �ل�������ش���وؤ�ل و�إّن����ا

متام �لعم���ى طول �ل�شك���وت على �جلهل

ومن  ��شتحياء،  �ل�شوؤ�ل  يترك  �أْن  �لباب  هذ�  ومن 

�لجهل  ي�شتِح  لم  �لم�شاألة  من  ��شتحيا  من  قيل:  هنا 

:Q منه. وعن �أبي عبد �هلل

.
(2(

»اإناّما يهلك النا�س، لأناّهم ل ي�ساألون«

:Q وعنه

.
(3(

»اإناّ هذا العلم عليه قفل، ومفتاحه الم�ساألة«

5 � النقياد للحّق والرجوع اإليه:

من �أهمِّ �لآد�ب � �لنقياد للحّق بالرجوع عند �لهفوة، 

ولو ظهر على يد من هو �أ�شغر منه، فاإّن �لنقياد �إلى �لحّق 

و�لإ�شر�ر على ترك  �لعلم،  بركة  �شرعًا، وهو من  و�جب 

�لحّق تكبُّر مبغو�ص عند �هلل تعالى، ي�شتوجب �لبعد عن 

�هلل و�لطرد من رحمته، فقد ورد عن �لنبيُّ P �أّنه قال:

من  ة  ذراّ مثقال  قلبه  في  من  الجناّة  يدخل  »ل 

.
(4(

كبر«

)1)  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�شي، ج2، �ص99.

)2)  �لكافي، �ل�شيخ �لكليني ،ج1، �ص40.

)3)  م.ن، �ص40.

)4) م.ن، ج2، �ص310.
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رًا: 6 � اأْن ل يح�ضر مجل�ص الدر�ص اإّل متطهِّ

بًا في بدنه وثوبه،  فًا متطيِّ من �لحدث و�لخبث متنظِّ

لب�شًا �أح�شَن ثياِبه، قا�شدً� بذلك تعظيَم �لعلم وترويَح 

�لحا�شرين من �لجل�شاء و�لمالئكة، �شّيما �إْن كان في 

لعاّمة  ذلك  في  �لترغيب  من  ورد  ما  وجميع  م�شجد. 

�لنا�ص، فهو في حقِّ �لعاِلم و�لمتعلِّم �آكد و�أولى.

7 � تح�ضين النّية وتطهير القلب من الأدنا�ص:

ر قلبه من �لأدنا�ص، لي�شلح  ن نّيته، وُيطهِّ �أن ُيح�شِّ

�أبو  �شهل بن عبد �هلل وهو  قال  �لعلم وحفظه،  لقبول 

»حرام  �لت�شترّي:  يون�ص  بن  بن عبد �هلل  �شهل  محّمد 

ا يكرهه اهلل  على قلب اأْن يدخله النور، وفيه �سيء مماّ

�إلى وكيع  ، وقال علّي بن ُخ�شرم: �شكوت 
(1(

» عزَّ وجلَّ

بن �لجّر�ح بن مليح قّلة �لحفظ، فقال: »��شتعن على 

�لحفظ بقّلة �لذنوب«.

وقد نظم بع�شهم ذلك في بيتين فقال:

حفظي ����ش���وء  وك���ي���ع  �إىل  ���ش��ك��وت 

�مل���ع���ا����ش���ي ت������رك  �إىل  ف�����اأر������ش�����دين 

ف�شٌل �ل���ع���ل���َم  ب�������اأّن  �ع���ل���م  وق������ال 

ع���ا����ش���ي ي������وؤت������اه  ل  �هلِل  وف���������ش����ُل 

)1)  تذكرة �ل�شامع، �ص76.
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{ * مع الإمام الخمينياّ
كان �لإمام يعظ تالميذه عند بدء �لدر��شة ويقول 

لهم:

الأخالق  فتهذيب  النف�س،  تهذيب  »اجتهدوا في 

اأراد  واإذا  وتنقيحه،  العلم  تهذيب  قبل  �سروريٌّ 

ب نف�سه  الإن�سان اأْن ي�ستفيد من علمه فعليه اأْن ُيهذِّ

.
(1(

ًل« اأواّ

8 � اغتنام التح�ضيل في الفراغ والن�ضاط:

تعالى  د�م �هلل  ما  �لفر�غ،  �لتح�شيل في  يغتنم  �أْن 

قد منَّ عليه بهذه �ّللحظات من �لفر�غ، ويغتنم �لن�شاط 

بال�شعف  ُي�شاب  �أْن  قبل  �لبدن  وقّوة  �ل�شباب  وحالة 

و�لوهن، ويغتنم نباهة �لخاطر و�شالمة �لحو��ص وقّلة 

�ل�شو�غل �لفكرّية قبل �أْن ُي�شاب ذهنه بالبالدة وحو��شه 

بالخمول، وقبل �رتفاع �لمنزلة و�لت�شام بالف�شل و�لعلم، 

في  تامٌّ  �شبب  بل  �لكمال،  درك  عن  �شاّد  �أعظم  فاإّنه 

�أمانة  �لإلهّية هي  �لنعم  �إّن هذه  �لنق�شان و�لختالل. 

في  ون�شرفها  منها  لن�شتفيد  �إّياها  تعالى  �هلل  �أودعنا 

محلِّها، وعن �بن عبا�ص)ر�شي �هلل عنه(: ما �أوتي عاِلم 

�إّل وهو �شاب. وقد نّبه �هلل �شبحانه وتعالى على  علمًا 

.
(2(

ذلك بقوله:{پ پ پ}

)1)  قب�شات من �شيرة �لإمام �لخميني} في ميد�ن �لتعليم �لحوزوّي و�لمرجعّية، �ص136.

)2)  �شورة مريم، �لآية: 12.
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ومن  �لأعمار.  هذه  في  �لتح�شيل  يكون  ما  فغالبًا 

�لف�شل  فاإّن  �لطلب،  عن  ُيحجم  �أْن  له  ينبغي  ل  كُبر 

�لرحمة  و�أبو�ب  فائ�ص،  و�لجود  و�فر  و�لكرم  و��شع 

�لنعمة  تّمت  قاباًل  �لمحلُّ  كان  فاإذ�  مفّتحة،  و�لهبات 

ىئىئ  تعالى:{ېئ   �هلل  قال  �لمطلوب،  وح�شل 

.
(1(

ىئ یی }
9 � قطع العوائق ال�ضاغلة عن طلب العلم:

هناك عو�ئق في هذه �لدنيا قد تمنع �لإن�شان من 

قد  �لعلم  �إلى  يوّفق  وحّتى من  �لعلم،  �إلى  �لن�شر�ف 

عن  ُت�شغله  كثيرة  باأمور  ومتعّلقًا  م�شغوًل  ذهنه  يبقى 

�ل�شتفادة �لحقيقّية من �لعلم، فعلى �لإن�شان �أْن يقطع 

ما يقدر عليه من �لعو�ئق �ل�شاغلة، و�لعالئق �لمانعة 

عن تمام �لطلب وكمال �لجتهاد، وعليه �أْن يكون مجّدً� 

في �لتح�شيل، وير�شى بما تي�ّشر من �لقوت و�إْن كان 

ي�شيرً�، وبما ي�شتر مثله من �للبا�ص و�إْن كان َخِلقًا باليًا، 

�لعلم، فبال�شبر  �أو يتوّقع �لكثير من طلب  ول يتطّلب 

ق �لقلب �آماله   على �شيق �لعي�ص تنال �شعة �لعلم، وُيحقِّ

و�لعقل ن�شيبه، ليتفّجر عنه ينابيع �لحكمة و�لكمال. 

قال بع�ص �ل�شلف: ل يطلب �أحٌد هذ� �لعلم بعزِّ �لنف�ص 

�لعي�ص  و�شيق  �لنف�ص  بذلِّ  طلبه  من  ولكن  فُيفلح، 

)1)  �شورة �لبقرة، �لآية: 282.
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وخدمة �لعلماء �أفلح، وقال �لخليل بن �أحمد: �لعلم ل 

ُيعطيك بع�شه حّتى ُتعطيه كّلك.

10 � ترك ع�ضرة من ُي�ضغله عن طلب العلم:

�إّن �ل�شديق و�لخليل هو نعمة �إلهّية، ُي�شاعد �شديقه 

وخليله على �لدنيا وعو�ر�شها، وُيعينه على �آخرته، �إذ� 

�لموؤمن  ُيبتلى  قد  ولكْن  �شالحًا،  وخلياًل  �شديقًا  كان 

فعلى  �لتعلُّم،  عن  ُمن�شرف  �لعلم  عن  بعيد  ب�شديٍق 

�لمتعلِّم ترك �لِع�شرة مع من ُي�شغله عن مطلوبه، فاإّن 

�آّفات  �أهمِّ ما ينبغي لطالب �لعلم، و�أعظم  تركها من 

�لِع�شرة �شياع �لعمر بغير فائدة. و�ّلذي ينبغي لطالب 

�لعلم، �أن ل ُيخالط �إّل من ُيفيده �أو ي�شتفيد منه، فاإْن 

ن  �حتاج �إلى �شاحب، فليختر �ل�شاحب �ل�شالح �لديِّ

�أعانه،  ذكر  و�إْن  ذكره،  َن�شي  �إْن  �ّلذي  �لذكّي،  �لتقّي 

من  في�شتفيد  �شّبره،  �شجر  و�إْن  و��شاه،  �حتاج  و�إْن 

ُخُلقه ملكة �شالحة فاإْن لم يوّفق لمثل ذلك، فالوحدة 

�أف�شل من قرين �ل�شوء.
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آداب المتعلِّم 
مع معلِّمه

الفصل الثاني
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1 � النظر فيمن ياأخذ عنه العلم:

ليختر �لمتعلِّم من كُملت �أهلّيته من �لمعلِّمين، وظهرت 

و��شُتهرت  عّفته،  وُعرفت  معرفته،  وتحّققت  ديانته، 

�شيانته و�شيادته، وظهرت مرّوته، وَح�ُشن تعليمه، وجاد 

يغتّر �لطالب بمن ز�د علمه مع نق�صٍ في  تفهيمه، ول 

ورعه �أو دينه �أو ُخُلقه، فاإّن �شرره في ُخُلق �لمتعلِّم ودينه 

�أ�شعب من �لجهل �ّلذي ُيطلب زو�له، و�أ�شّد �شررً�.

وعن جماعة من �ل�شلف: هذ� �لعلم ِديٌن، فانظرو� 

عّمن تاأخذون دينكم.

وليحذر مّمن �أخذ علمه من بطون �لكتب وطالعها 

لوحده من دون در��شتها عند �لعلماء، خوفًا من وقوعه 

في �لغلط و�لتحريف و�لفهم �لخاطئ.

�لكتب  بطون  من  تفّقه  من  �ل�ّشلف:  بع�ص  قال 

�ل�شابقين  �أحو�ل  ��شتقر�أت  و�إذ�  �لأحكام.  �شّيع 

�إّل �إذ� كان لل�شيخ  و�لمعا�شرين، لم تجد �لنفع غالبًا 

و�فر،  ن�شيب  للطلبة  و�ل�شفقة  و�لن�شح  �لتقوى  من 

وكذلك �إذ� قر�أت �لم�شّنفات وجدت �لنتفاع بت�شنيف 

�لأتقى �أوفر، و�لفالح بال�شتغال به �أكثر.
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2 � العتقاد اأّن المعلِّم الأب الحقيقّي والوالد 

الروحانّي:

�أْن يعتقد �أّن �شيخه �أبوه �لحقيقّي وو�لده �لروحانّي، 

� بعد �لأدب  وهو �أعظم من �لو�لد �لج�شمانّي، فُيبالغ 

في حّقه � في رعاية حّق �أبّوته ووفاء حّق تربيته، وقد 

�ُشئل �لإ�شكندر:

ر معلِّمك اأكثر من والدك؟ فقال:  »ما بالك توقِّ

الباقية، ووالدي لحياتي  �سبب لحياتي  المعلِّم  لأناّ 

.
(1(

الفانية«

�هلل  قّد�ص  �لمو�شوّي  �لر�شّي  �ل�شّيد  �أّن  روي  وقد 

روحه � وقد كان عظيم �لنف�ص عالي �لهّمة �أبّي �لطبع 

ل يقبل لأحد مّنة � قال له بع�ص م�شايخه يومًا: بلغني 

و��شعة  د�ر  ولي  بحالك،  تليق  ل  �شّيقة  د�رك  �أّن 

فاأبى  �إليها،  فانتقل  لك  وهبتها  وقد  لك،  �شالحة 

�ل�شريف �لر�شّي، فاأعاد عليه �لكالم، فقال: يا �شيخ 

له  فقال  غيره؟  من  فكيف  قّط،  �أبي  برَّ  �أقبل  لم  �أنا 

لأّني  �أبيك،  حّق  من  �أعظم  عليك  حّقي  �إّن  �ل�شيخ: 

�ل�شّيد  فقال  �لج�شمانّي.  �أبوك  وهو  �لروحانّي،  �أبوك 

M: قد قبلت �لد�ر.

ومن هنا َنَظم بع�ص �لف�شالء:

)1)  �لأخالق �لنا�شرّية، �لمحّقق �لطو�شي، �ص271.
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�شبب ه�����م  �أج�����������ش�����ادن�����ا  �آب����������اء 

�ل���ت���ل���ف ع�����ر�ئ�����������ص  ج���ع���ل���ن���ا  لأْن 

م���ن َع���لَّ���م �ل���ن���ا����ص ك����ان خ���ر �أب

�لنطف �أب������و  ل  �ل��������روح  �أب������و  ذ�ك 

3 � احترام المعلِّم والتوا�ضع له:

و�لإجالل  �لحتر�م  بعين  �أ�شتاذه  �إلى  ينظر  �أْن 

و�لإكر�م، ويتغا�شى �شفحًا عن عيوبه ونو�ق�شه، فاإّن 

ما  وتر�شيخ  به،  �لنتفاع  على  قدرة  �أكثر  يجعله  ذلك 

ي�شمعه منه في ذهنه.

ولقد كان بع�ص �ل�ّشلف �إذ� ذهب �إلى �شيخه ت�شّدق 

ب�شيء، وقال: �لّلهم ��شتر عيب معلِّمي عّني، ول تذهب 

ببركة علمه مّني.

وقال اآخر: كنت �أ�شفح �لورقة بين يدّي �شيخي �شفحًا 

رفيقًا، هيبة له لئاّل ي�شمع وقعها.

وقال اآخر: و�هلل ما �أجتر�أت �أن �أ�شرب �لماء و�شيخي 

ينظر �إلّي، هيبة له.

وقال حمدان الأ�سفهاني: ُكنت عند �شريك بن عبد 

�هلل )�لنخعي �لكوفي �لمتوّفي �شنة 177ه�(، فاأتاه 

�أولد �لخليفة �لمهدّي )محّمد بن عبد �هلل  بع�ص 

�لعّبا�شي، من خلفاء  �لمن�شور بن محّمد بن علّي 

169ه�(، فا�شتند �بن  �لدولة �لعّبا�شّية، مات �شنة 
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�لخليفة �إلى �لحائط و�شاأله عن حديث، فلم يلتفت 

�إليه و�أقبل علينا، ثّم عاد، فعاد �شريك لمثل ذلك، 

فقال: �أت�شتخّف باأولد �لخلفاء؟ قال: ل، ولكّن �لعلم 

ركبتيه،  على  فجثا  �أ�شّيعه.  �أْن  من  �هلل  عند  �أجلُّ 

فقال �شريك: هكذ� ُيطلب �لعلم.

{ * مع الإمام الخمينياّ
قّم،  �إلى  باري�ص وجاء  �لإمام} من  عندما عاد 

عمامته  فتح  وقد  »�سيخان«،  مقبرة  لزيارة  ذهب 

�لملكي  جو�د  �لميرز�  �ل�شيخ  �أ�شتاذه  قبر  ز�ر  عندما 

�لتبريزّي، وم�شح بذوؤ�بتها �شخرة �لقبر، وجل�ص عنده 

من  مظهٌر  ذلك  وفي  �لفاتحة،  و�شورة  �لقر�آن  وقر�أ 

.
(1(

مظاهر تكريمه لأ�شتاذه

{ * مع الإمام الخمينياّ
لقّم  �لأولى  زيارته  في  �لبروجردّي  �هلل  �آية  حظي 

�ّلذي  �لإمام  من  ة  خا�شّ علمائها،  من  بالغة  بحفاوة 

يغ�شل  بنف�شي  معها  ر�أيُتُه  درجة  �إلى  كثيرً�  به  �حتفى 

وو�شعها  عباءَتُه  نزع  فقد  �لبروجردّي؛  �ل�شّيد  عباءة 

�ل�شّيد  عباءة  و�أخذ  �لبروجردّي  �هلل  �آية  كتفي  على 

.
(2(

وغ�شلها بالماء ثّم جاء بها �إليه

)1)  قب�شات من �شيرة �لإمام �لخميني} في ميد�ن �لتعليم �لحوزوّي و�لمرجعّية، �ص17.

)2)  م.ن، �ص30.



49

لدسا سرمتعل م لم لعل مآ

عدم الإنكار على المعلِّم وتبجيله في الخطاب:  �4

�لتو��شع  من  به  مر 
ُ
�أ ما  على  زيادة  له  يتو��شع  �أْن 

�لعلم  ينال  ل  فاإّنه  للعلم،  ويتو��شع  وغيرهم،  للعلماء 

�إّل من تو��شع له، ول يظنُّ �أّن �لتو��شع ذلٌّ بل هو في 

مثل هذه �لأمور رفعة، وتعظيم حرمته مثوبة، وخدمته 

�شرف.

وقد روي عن �لنبيُّ P �أّنه قال:

والوقار،  ال�سكينة  للعلم  وتعلاّموا  العلم،  »تعلاّموا 

.
(1(

وتوا�سعوا لمن تتعلاّمون منه«

ه. قيل:  وعنه P: »من علَّم اأحداً م�ساألة ملك رقاّ

.
(2(

اأيبيعه وي�ستريه؟ قال: بل ياأمره وينهاه«

5 � تعظيم المعلِّم و�ضكره:

له في خطابه وجو�به، في غيبته وح�شوره،  �أْن ُيبجِّ

ول ُيخاطبه بتاء �لخطاب وكافه، ول ُيناديه من ُبعد، 

ذلك،  �أ�شبه  وما  �أ�شتاذ«  و»يا  �شّيدي«  »يا  يقول:  بل 

في  تقولون  »ما  نحو  تعظيمًا  �لجمع  ب�شيغ  وُيخاطبه 

»قلتم ر�شي �هلل عنكم«  و  ر�أيكم في كذ�«  و »ما  كذ�« 

ُي�شّميه في  �أو »رحمكم �هلل«. ول  �أو »تقّبل �هلل منكم« 

كقوله:  بتعظيمه،  ي�شعر  بما  مقرونًا  �إّل  با�شمه  غيبته 

نجده  ما  وهذ�  �شيخنا...  �أو  �لأ�شتاذ،  �أو  �ل�شيخ،  قال 

)1) �لجامع �ل�شغير، ج1، �ص131.

)2) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�شي، ج 108، �ص 16.
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بع�ص  �أورد  حيث  �أ�شاتذته  مع  �لإمام}  تعامل  في 

ة �لتالية: تالمذة �لإمام} �لق�شّ

{ * مع الإمام الخمينياّ
�لمرحوم  �أّن  �لحوزة  ف�شالء  كبار  بع�ص  لي  نقل 

�ل�شّيد �لبروجردّي كان ل يرى جو�ز �لبقاء على تقليد 

�لمّيت، ويعتقد بوجوب تقليد �لإن�شان للمجتهد �لحّي، 

فت�شّدى للبحث �لعلمّي معه لإقناعه بالجو�ز �ثنان من 

�ل�شخ�شّيات �لعلمّية �لمرموقة هما: �لمرحوم �آية �هلل 

�ليثربي، وهو من علماء كا�شان ومن تالمذة �لمرحوم 

�آية �هلل �ل�شيخ �آغا �شياء �لعر�قي وهو من �أجاّلء علماء 

�لنجف، �أّما �لعالم �لثاني فهو �لإمام}.

بد�أ �لبحث �أّوًل �لمرحوم �ل�شيخ �ليثربي، لكّن �ل�شّيد 

�لبروجردي لم يقتنع بما عر�شه من �أدّلة، وكان �لإمام 

} جال�شًا بحالة موؤّدبة للغاية ملتزمًا �ل�شمت وكانت 

�شوؤ�ل،  �إليه  ُيوّجه  �أْن  �إّل  ُيجيب  ل  �شيرته،  هي  هذه 

فالتفت �إليه �ل�شّيد �لبروجردّي وقال: ولماذ� ل تقولون 

�شيئًا �أنتم؟ فاأجاب: »اأنتم لم تاأمروني بالكالم«!

لم  �إْذ  بالأدب  �للتز�م  عمق  ُيبّيُن  �لموقف  وهذ� 

�إْذ  بالتو��شع  تحّليه  ثانيًا  ُيبّيُن  كما  �بتد�ًء،  يتكّلم 

قال  �أيِّ حاٍل فقد  وعلى  تاأمروني«.  لم  »اأنتم  �أجاب: 

بالكالم،   � �أرجوكم   � لو�  تف�شّ �لبروجردي:  �ل�شّيد  له 
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فبد�أ �لإمام �لبحث وبعد �أْن عر�ص �أدّلته �قتنع �ل�شّيد 

على  �لبقاء  بجو�ز  و�أفتى  فتو�ه،  وغّير  �لبروجردي 

.
(1(

تقليد �لمّيت

مجل�ص  في  للح�ضور  ال�ضبق  في  الجتهاد   � 6

الدر�ص:

�لمجل�ص  �إلى  بالح�شور  ي�شبق  �أْن  على  يجتهد  �أْن 

قبل ح�شور �ل�شيخ، ولو �نتظره على باب د�ره ليخرج 

ويم�شي معه �إلى �لمجل�ص، فهو �أولى مع �إمكانه. ويحذر 

فيدع  �ل�شيخ،  ح�شور  عن  �لح�شور  في  يتاأّخر  �أْن  عن 

فاعَل ذلك من غير �شرورة  فاإّن  �نتظاره،  �ل�شيخ في 

�ٌص نف�شه للمقت و�لذّم. �أكيدة معرِّ

{ * مع الإمام الخمينياّ
ن�شر  �ل�شيخ  و�لم�شلمين  �لإ�شالم  حّجة  رو�ه  مّما 

�هلل �ل�شاه �آبادي:

كان �لإمام} هو �لأكثر �شبابًا � مع �أّن عمره كان 

�لمر�جع  جميع  بين  من   � بقليل  �لثالثين  تجاوز  قد 

درو�ص  يح�شرون  طلبة  �لزمان  ذلك  في  كانو�  �لذين 

و�لدي �جتهادً� في طلب �لعلم، و�أتذّكر جّيدً� من بين 

�ل�شور �لمبهمة لذكريات طفولتي، �شورًة و��شحة هي 

للدر�ص  �لح�شور  في  �لآخرين  ي�شبق  كان  �لإمام  �أّن 

)1)  قب�شات من �شيرة �لإمام �لخميني} في ميد�ن �لتعليم �لحوزوّي و�لمرجعّية، �ص91.
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للغاية  موؤّدبًا  كان  �أّنه  �أتذّكر  كما  �آخرهم،  ويخرج 

.
(1(

ونظيفًا ومرّتبًا

7 � الدخول اإلى مجل�ص الدر�ص باإذنه:

�لعام  �لمجل�ص  غير  في  �ل�شيخ  على  يدخل  ل  �أْن 

بغير �إذنه، �شو�ء كان �ل�شيخ وحده �أم معه غيره، فاإْن 

��شتاأذن بحيث يعلم �ل�شيخ ولم ياأذن، �ن�شرف ول ُيكّرر 

�ل�شتئذ�ن، و�إْن �شّك في علم �ل�شيخ به كّرره ثالثًا، ول 

بالباب  طرقات  ثالث  �أو  عليها،  �ل�شتئذ�ن  في  يزيد 

�أف�شلهم  تقّدم  جماعة  وكانو�  �أذن  و�إْن  بالحلقة،  �أو 

ُي�شلِّم عليهم  ثّم  و�ل�شالم عليه،  بالدخول  فاأ�شتاأذنهم 

�لأف�شل فالأف�شل.

8� الإ�ضغاء اإلى ال�ضيخ والنظر اإليه عند تكّلمه:

بجميع  وُيقبل  �إليه،  ناظرً�  �ل�شيخ  �إلى  ُي�شغي  �أْن 

�إلى  يحوجه  ل  بحيث  لقوله،  متعّقاًل  عليه،  حو��ّشه 

�إعادة �لكالم، ول يلتفت من غير �شرورة وينظر �إلى 

يمينه �أو �شماله �أو فوقه �أو �أمامه لغير حاجة، ول �شّيما 

�إّل  ينظر  �أْن  ينبغي  فال  له،  كالمه  �أو  معه  بحثه  عند 

�إليها  يلتفت  ول  ي�شمعها،  ل�شّجة  ي�شطرب  ول  �إليه، 

�شّيما عند بحثه.

في  و�لأن�شب  حركاته  في  �لأدب  ُير�عي  �أْن  وعليه 

)1)  قب�شات من �شيرة �لإمام �لخميني} في ميد�ن �لتعليم �لحوزوّي و�لمرجعّية، �ص90.
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�أو �شدره،  �ل�شيخ  �إلى وجه  ت�شّرفاته، فال يومي بيده 

�أو ثيابه، ول يعبث بيديه  ول يم�ّص بها �شيئًا من بدنه 

�أو رجليه، �أو غيرهما من �أع�شائه، ول ي�شع يده على 

�أنفه، ول يفتح فاه، ول  �أو يعبث بها في  �أو فمه  لحيته 

يقرع �شّنة، ول ي�شرب �لأر�ص بر�حته، �أو يخّط عليها 

باأ�شابعه، ول ي�شبك بيديه ول يعبث باأزر�ره، ول ُيفرقع 

�لتنحنح من  ُيكثر  ول  بدنه،  �شكون  يلزم  بل  �أ�شابعه، 

غير حاجة، ول يب�شق ول يمتخط، ول يتنّخع ما �أمكنه، 

ول يلفظ �لنخامة من فيه بل ياأخذها منه بمنديل �أو 

�لتثاوؤب،  ُيكثر  يتمّطى، ول  يتج�ّشاأ، ول  نحو ذلك، ول 

حفظ  عط�ص  و�إذ�  فاه،  �شتر  بعد  تثاءب  طر  ��شُ و�إذ� 

ذلك  وكّل  ونحوه،  بمنديل  وجهه  و�شتر  جهده،  �شوته 

مّما يقت�شيه �لذوق �ل�شليم.

{ * مع الإمام الخمينياّ
في  وزمالئه  �لإمام}  �أ�شدقاء  �أحد  قال 

�لدر��شة: عندما ذهبنا مع �لإمام من خمين �إلى �آر�ك 

للدر��شة فيها، كان �لإمام يكتفي بُح�شن �لإ�شغاء لما 

ُيطالع ول  يكْن  �لدر�ص، فلم  �لأ�شتاذ في جل�شة  يقوله 

باقي  كان  حين  في  �لدر�ص  مو�شوع  ب�شاأن  يتباحث 

نجد  كّنا  ولكن  لتعّلمه،  �لم�شاق  يتحّملون  �لطلبة 

�أف�شل منهم  �لتالي عند بد�أ �لدر�ص  �ليوم  �لإمام في 
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بهذه  يتمّتع  كان  لقد  بمو�شوعه،  �لإحاطة  في  جميعًا 

وقّوة  و�لذكاء  و�لأهلّية  �ل�شتعد�د  �لعالية من  �لمرتبة 

.
(1(

�لحافظة

9 � عدم رفع ال�ضوت عنده:

ول  حاجة،  غير  من  بليغًا  رفعًا  �شوته  يرفع  ل  �أْن 

ُم�شحكة،  �أمورً�  بغير �شرورة، ول يحكي  ُيكثر كالمه 

�أو  �أو يت�شّمن �شوء مخاطبة  يتلّفظ بما فيه بذ�ءة،  �أو 

�شوء �أدب، بل ول يتكّلم بما لم ي�شاأله. و�إذ� �أر�د �لكالم 

فلي�شتاأذن �أّوًل، ول ي�شحك لغير عجب، بل ول لعجب 

�أّوًل، فاإْن غلبه �ل�شحك تب�ّشم  �إذ� لم ي�شحك �ل�شيخ 

�أْن  من  �لحذر  كّل  وليحذر  �لبّتة.  �شوت  بغير  تب�ّشمًا 

يغتاب �أحدً� في مجل�شه، �أو يقع بالنميمة، �أو يوقع بينه 

�أو  به  ي�شتنق�ص  كاأْن  عنه،  ي�شووؤه  ما  بنقل  �أحد  وبين 

يتكّلم عنه ب�شوء.

10 � عدم الأخذ على هفوات المعلِّم:

�أو  كلمة  تحريف  �إلى  �ل�شيخ  ل�شان  �شبق  فاإذ� 

ي�شحك  فال  وم�شتغرب،  �شحيح  غير  ب�شكل  �شرحها 

ول  عليه،  بها  ُيعلِّق   كاأّنه  ُيعيدها  ول  ي�شتهزئ،  ول 

ما  عند  يتوّقف  ول  بل  �إليه،  ُي�شير  ول  غيره  يغمز 

�شمعه،  �إليه  ُي�شغي  ول  قلبه  ُيدِخله  ول  منه،  �شدر 

)1)  قب�شات من �شيرة �لإمام �لخميني} في ميد�ن �لتعليم �لحوزوّي و�لمرجعّية، �ص90.
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غير  و�لإن�شان  �شّباق،  �لل�شان  فاإّن  لأحد،  يحكيه  ول 

�ص  معرِّ �شيخه  مع  ُذكر  مّما  �شيء  وفاعل  مع�شوم، 

للزجر  م�شتحّق  و�لخ�شر�ن،  و�لبالء  للحرمان  نف�شه 

و�لتاأديب و�لهجر و�لتاأنيب، مع ما ي�شتوجبه من مقت 

ته. �هلل �شبحانه له ومالئكته و�أنبيائهR وخا�شّ
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و�لدر�ص  �لمطالعة  بطريقة  ة  خا�شّ �آد�ب  هناك 

و�لقر�ءة، يجب �أْن نلتفت �إليها وُنر�عيها عند �لدر�ص 

�أي�شًا وتتلّخ�ص بما يلي:

1 � مراعاة قدراته الذهنّية:

فهمه،  يحتمله  ما  على  �لمطالعة  من  يقت�شر  �أْن 

ي�شتغل  فال  طبعه،  ُينافي  ول  ذهنه،  �إليه  وين�شاق 

�أْن  قبل  تعر�ص خالفات معّقدة،  �ّلتي  �لعقلّية  بالكتب 

يجهز ذهنه لمثل هذه �لأمور، وي�شّح فهمه، وي�شتقّر 

�لجو�ب  ��شتيعاب  قادرً� على  فيكون  �لحّق،  ر�أيه على 

وفهمه.

ر �لعقل  د �لفكر، وُيحيِّ وليحذر من �ل�شتغال بما ُيبدِّ

قة، فاإّنه ُي�شّيع  من �لكتب �لكثيرة و�لت�شانيف �لمتفرِّ

زمانه وُي�شّتت ذهنه. ولُيعط �لكتاب �ّلذي يقروؤه كلّيته، 

�لوقوع  بغيره، حذرً� من  نف�شه  ُي�شغل  ول  ُيتقنه،  حّتى 

في �لخبط و�لنتقال بين �لكتب �لموؤّدي �إلى �لت�شييع 

وعدم �لفالح.

2 � حفظ الدر�ص:

ُيكّرره  ثّم  �أْن يعتني بحفظ در�شه حفظًا محكمًا، 
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وي�شتذكره  ُير�جعه  ث��ّم  ج��ّي��دً�،  ت��ك��ر�رً�  حفظه  بعد 

ر�شوخًا  لير�شخ  عليها،  ويو�ظب  ُيقّررها  �أوقات  في 

ّكدً�. متاأ

3 � مراعاة الأهّم:

�ل�شحيح  �لحفظ  في  فالأهّم  �لأهّم  ُيرتِّب  �أْن 

و�لمطالعة وُيتقنها، وبعدها فليتاأّمل بمحفوظاته وُيديم 

�لفو�ئد،  من  فيها  يح�شل  بما  ويعتني  فيها،  �لفكر 

وُيذ�كر بها زمالءه.

4 � تنظيم الوقت:

من  له  ُيح�شّ ما  على  ونهاره  ليله  �أوقات  م  ُيق�شِّ �أْن 

�لعلم، ويغتنم ما بقي من عمره، و�أف�شل �لأوقات للحفظ 

�لنهار،  و�شط  وللكتابة  �لأبكار،  وللبحث  �لأ�شحار، 

وللمطالعة و�لمذ�كرة �لليل وما يبقى له من �لنهار.

ومّم���ا قالوه � ودّل���ت عليه �لتجرب���ة � �أّن حفظ �لليل 

�أنف���ع من حف���ظ �لنهار، ووق���ت �لجوع �أنف���ع من وقت 

�ل�شب���ع، و�لم���كان �لبعيد �أف�شل م���ن �لأماكن �لممتلئة 

بالملهي���ات، كالأ�ش���و�ت و�لخ�شرة و�لنب���ات و�لأنهار 

�لجاري���ات وقو�رع �لط���رق �ّلتي تكثر فيه���ا �لحركات، 

لأّنها تمنع من خلوِّ �لقلب.

{ * مع الإمام الخمينياّ
قال �لإمام} مّرة ب�شاأن �لح�شور للدر�ص:
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هو  هنا  اإلى  الح�سور  من  هدفكم  كان  »اإذا 

د  المحداّ الوقت  في  بالح�سور  فالتزموا  الدرا�سة 

على  الح�سول  هدفكم  كان  اإذا  ا  اأماّ الدر�س،  لبدء 

م�ساجد  توجد  فاإناّه  الم�سجد،  في  الجلو�س  ثواب 

.
(1(

اأخرى لذلك«

5 � الإبكار في الدرو�ص:

ر بدر�شه، فقد ورد في �لخبر: بورك لأّمتي  �أْن ُيبكِّ

في ُبكورها. وفي خبر �آخر: �غدو� في طلب �لعلم، فاإّني 

�شاألت رّبي �أْن ُيبارك لأّمتي في ُبكورها.

6 � تقييد العلم بالكتابة:

روي عن �لنبيِّ P �أّنه قال:

�����دوا ال���ع���ل���م. وق���ي���ل: وم����ا ت���ق���ي���ي���ُده؟ ق���ال:  »َق�����يِّ

.
(2(

كتابته«

�إلى  يجل�ص  كان  �لأن�شار  من  رجاًل  �أّن  وروي 

P، في�شمع منه �لحديث، فُيعجبه ول يحفظه،  �لنبيِّ

:Pفقال له ر�شول �هلل ،P ِّف�شكا ذلك �إلى �لنبي

.
(3(

» »ا�ستعن بيمينك، واأوماأ بيده اأي خطاّ

7 � مذاكرة الدر�ص وتكراره:

ينبغي �أْن ُيذ�كر من ُير�فقه في حلقة �لدر�ص بما 

)1)  قب�شات من �شيرة �لإمام �لخميني} في ميد�ن �لتعليم �لحوزوّي و�لمرجعّية، �ص149.

)2) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�شي، ج2، �ص 151.

)3) م.ن، ج2، �ص152.
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وقع فيه من �لفو�ئد و�ل�شو�بط و�لقو�عد وغير ذلك، 

�لمذ�كرة  في  فاإّن  بينهم،  فيما  �ل�شيخ  وُيعيدو� كالم 

نفعًا عظيمًا �أهّم من نفع �لحفظ. وينبغي �لإ�شر�ع بها 

بعد �لقيام من �لمجل�ص قبل تفّرق �أذهانهم، وت�شّتت 

�أفهامهم،  عن  �شمعوه  ما  بع�ص  و�شذوذ  خو�طرهم، 

يتخّرج  �شيء  فال  �لأوقات  بع�ص  في  يتذ�كرونه  ثّم 

يجد  لم  فاإْن  �لمذ�كرة.  مثل  �لعلم  في  �لطالب  به 

معنى  وكّرر  بنف�شه،  نف�شه  ذ�كر  ُيذ�كره  من  �لطالب 

ما �شمعه ولفظه على قلبه، ليعلق ذلك بخاطره، فاإّن 

�لغير،  على  �للفظ  كتكر�ر  �لقلب  على  �لمعنى  تكر�ر 

ل  �أْن ُيفلح من �عتمد و�قت�شر على �لفكر و�لتعقُّ وقّل 

ُير�جعه  ول  ويقوم  يتركه  ثّم  فقط،  �لدر�ص  بح�شور 

وُيذ�كره.

8 � تحديد وقت المذاكرة:

�أْن تكون �لمذ�كرة �لمذكورة في غير مجل�ص �ل�شيخ، 

�أو فيه بعد �ن�شر�فه بحيث ل ي�شمع لهم �شوتًا.

9 � م�ضاعدة اإخوانه في الدر�ص:

ويفهمونها  لم�شاألة  �لطاّلب  بع�ص  يهتدي  قد 

�شيئًا  علم  �إذ�  فعليه  زمالئهم،  من  غيرهم  قبل 

وُيرّغبهم  رفقته  ُير�شد  ْن  �أ و�لكمال  �لعلوم  من 

عليهم  وُي�شّهل  و�لدر�ص،  و�لتذ�كر  �لجتماع  في 
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�لدر�ص،  من  ُيخيفهم  �أو  عليهم  ُيهّول  ول  �لأمور 

من  ��شتفاده  ما  لهم  فيذكر  بالدر�ص  وُيرّغبهم 

و�لقو�عد. �لفو�ئد 

فباإر�شادهم ُيبارك �هلل له في علمه وي�شتنير قلبه، 

وتتر�ّشخ �لم�شائل عنده مع ما فيه من جزيل ثو�ب �هلل 

ب�شيء  عليهم  َبِخل  وَمن  وعطفه،  نظره  وجميل  تعالى 

من ذلك كان ب�شّد ما ُذكر، ولم يثبت علمه و�إْن ثبت 

لم ُيثمر، ولم ُيبارك �هلل له فيه.

10 � اأْن ل يح�ضد اإخوانه:

�إخو�نه  من  �أحدً�  يح�شد  ل  �أْن  �لعلم  طالب  على 

ُيعجب  ول  عليه  يفتخر  ول  يحتقره،  ول  �لطاّلب 

مثلهم  كان  فقد  لهم،  و�شابق  غيره  من  �أفهم  باأّنه 

على  تعالى  �هلل  فليحمد  عليه،  تعالى  �هلل  مّن  ُثّم 

ذلك وي�شتزيده منه بدو�م �ل�شكر، فاإذ� �متثل ذلك 

ما  �إلى  �رتقى  ف�شيلته  و��شتهرت  �أهلّيته  وتكاملت 

�لمر�تب. من  بعده 
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القائد { يُجيب على 
مسائل االبتالء

الفصل الرابع
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ثالثون أدباً رلمتعلّم
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سردائق { ُيجضل على لسائع سإلبتالء

وجوب تعلُّم م�ضائل البتالء

لم�شائل  تعّلمه  عدم  �أّدى  لو  فيما  �لمكّلف  ياأثم 

.
(1(

�لبتالء �إلى ترك �لو�جب �أو فعل �لحر�م

ين طرق تح�ضيل اليقين باأ�ضول الدِّ

�لعقلّية،  و�لأدّلة  بالبر�هين  غالبًا  �ليقين  يح�شل 

ح�شب  يختلفان  و�لدليل  �لبرهان  �أّن  �لأمر  غاية 

�ختالف مر�تب �إدر�ك �لمكّلفين، ولو ُفر�ص �أّن �ليقين 

ح�شل ل�شخ�ص من طريق �آخر فاإّن ذلك يكفي على �أيِّ 

.
(2(

حال

حكم الك�ضل واإ�ضاعة الوقت

كان  و�إذ�  �إ�شكال،  بالبطالة  �لوقت  ت�شييع  في 

فاإّن  للطلبة  �شة  �لمخ�شّ �لمز�يا  ي�شتفيد من  �لطالب 

و�إّل  بهم،  �لخا�ّص  �لدر��شي  �لمنهج  ُيتابع  �أْن  عليه 

�لر�تب  من  �لمز�يا  تلك  من  �ل�شتفادة  له  يجوز  فال 

.
(3(

و�لمنحة وغيرها

)1)  �أجوبة �لإ�شتفتاء�ت، ط2، ج2، م�شاألة 229.

)2)  م.ن، م�شاألة 231.

)3)  م.ن، م�شاألة 232.
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العالقة بين المعلِّم والمتعلِّم

بمقام  يليق  ل  بما  و�لإجابة  �لمقابلة  للطالب  لي�ص 

�لأ�شتاذ و�لمعلِّم فيما �إذ� �أخطاأ �لمعلِّم مع �لطالب، بل 

يجب عليه حفظ حرمة �لمعلِّم و�لمحافظة على �لنظام 

. تجب على �لمعلِّم رعاية حرمة �لطالب 
(1(

ف في �ل�شّ

.
(2(

�أمام زمالئه، ومر�عاة �آد�ب �لتعليم �لإ�شالمّية

المراكز التعليمّية المختلطة

�لمختلطة  �لتعليمّية  �لمر�كز  دخول  من  مانع  ل 

للتعليم و�لتعلُّم، ولكْن يجب على �لن�شاء و�لبنات حفظ 

�لحجاب، وعلى �لرجال �لإمتناع عن �لنظر �إلى ما ل 

يجوز لهم �لنظر �إليه، وعن �لإختالط �لموجب لخوف 

.
(3(

�لفتنة و�لف�شاد

�ضات العلمّية التخ�ضّ

يحتاجها  و�ّلتي  �لمفيدة  �لعلمّية  �شات  �لتخ�شّ كلُّ 

�لم�شلمون، مّما ينبغي �أْن يهتّم بها �لعلماء و�لأ�شاتذة 

ل  �لأجانب،  عن  بذلك  لي�شتغنو�  �لجامعيون  و�لطلبة 

.
(4(

�شّيما عن �لُمعادين لالإ�شالم و�لم�شلمين

)1)  �أجوبة �لإ�شتفتاء�ت، ط 2، ج2، م�شاألة 245.

)2)  م.ن، م�شاألة 245.

)3)  م.ن، م�شاألة 238.

)4)  م.ن، م�شاألة 241.
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درا�ضة الفل�ضفة

ل مانع من در��شة وتعّلم �لفل�شفة لمن يطمئّن من 

نف�شه باأّنها ل ُت�شّبب له تزلزًل في معتقد�ته �لدينّية، 

.
(1(

بل هو و�جب في بع�ص �لمو�رد

درا�ضة الطّب

�لخدمات  لتقديم  �لتاأهيل  بهدف  �لّطب  در��شة 

و�إنقاذ  �لمر�شى  وعالج  �لإ�شالمّية  لالأّمة  �ل�شحّية 

.
(2(

�أرو�حهم لها �أهمّية كبرى �أي�شًا

العقائد الفا�ضدة

�لفا�شدة  �لعقائد  بع�ص  تدري�ص  في  يكْن  لم  �إذ� 

في  يكْن  ولم  للد�ر�شين،  �لدينّية  �لعقائد  على  خوف 

.
(3(

�لدر��شة ترويج للباطل، فال مانع منه

ُكُتب ال�ضالل

ل يجوز بيع و�شر�ء وحفظ ُكُتب �ل�شالل، �إّل من �أجل 

.
(4(

�لرّد عليها، ب�شرط �أْن يكون قادرً� علمّيًا على ذلك

وُكُتب  �ل�شالل  ُكُتب  على  �لإّطالع  جو�ز  في  م�ساألة: 

دينهم  على  ف  �لتعرُّ لغر�ص  �لأخرى،  �لديانات 

.
(5(

وعقائدهم للمعرفة وزيادة �لإّطالع �إ�شكال

)1) �أجوبة �لإ�شتفتاء�ت، ط2، ج2، م�شاألة 235.

)2)   م.ن، م�شاألة 244.

)3)  م.ن، م�شاألة 234.

)4)  م.ن، م�شاألة 236.

)5)  م.ن، م�شاألة 242.

سردائق { ُيجضل على لسائع سإلبتالء
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الق�ض�ص الخيالّية

�لخيالّية  �لق�ش�ص  وحكاية  تعليم  في  باأ�ص  ل 

هناك  كانت  �إذ�  فيما  و�لنا�ص،  �لحيو�نات  حياة  عن 

عن  خالية  تكون  �أْن  ب�شرط  ذلك  على  مترّتبة  فائدة 

.
(1(

�لكذب

الخاتمة

لك  �أو�شحت  قد  �أّني  تعالى  �هلل  وّفقك  �إعلم 

كمال  لك  وبّينت  �لم�شير،  كيفّية  وعّلمتك  �ل�شبيل، 

�لآد�ب، وحثثتك على دخول هذ� �لباب، فعليك بالجّد 

�قتناء  في  �لق�شير،  عمرك  �أّيام  و�غتنام  و�لت�شمير، 

�لف�شائل �لنف�شانّية،  و�لح�شول على �لملكات �لعلمّية، 

فاإّنها �شبب ل�شعادتك �لموؤّبدة، وموجبة لكمال �لنعمة 

وهي  �لإن�شانّية،  نف�شك  كمالت  من  فاإّنها  �لمخّلدة، 

باقية �أبدً� ل ُتعدم كما تحّقق في �لعلوم �لحكمّية، ودّلت 

عليه �لآيات �لقر�آنّية و�لأخبار �لنبوّية، فتق�شيرك في 

موجب  �لقليلة  �لمهلة  هذه  �أّيام  في  �لكمال  تح�شيل 

�إْن  �لآن  نف�شك  في  و�عتبر  �لطويلة.  ح�شرتك  لدو�م 

�أبناء  عن  بالق�شور  تر�شى  ل  �أّنك  ب�شيرة  ذ�  كنت 

نوعك من بلدك �أو محّلتك، وتتاأّلم بزيادة علمهم على 

في  وُهم  �أّنك  مع  �شاأنك،  على  �شاأنهم  و�رتفاع  علمك 

)1)   �أجوبة �لإ�شتفتاء�ت، ط2، ج2، م�شاألة 237.
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يكاد  ول  قليل،  عّما  ز�ئلة  دنيئة  وعي�شة  خ�شي�شة،  د�ر 

�لقليل،  �إّل  عنك  �لخارجين  من  نق�شك  على  يّطلع 

غدً�  تكون  باأْن  عاقاًل  كنت  �إْن  لنف�شك  تر�شى  فكيف 

في د�ر �لبقاء عند �جتماع جميع �لعو�مل من �لأنبياء 

و�لعلماء  و�ل�شالحين،  و�ل�شهد�ء،   ،Rو�لمر�شلين

تلك  في  ومنازلهم  �لمقّربين،  و�لمالئكة  �لر��شخين، 

لوها في هذه �لد�ر  �لد�ر على قدر كمالتهم �ّلتي ح�شّ

�لفانية، و�لمّدة �لز�ئلة في موقف �شّف �لنعال، و�أنت 

�لآن قادر على درك �لكمال، ما هذ� �إّل ق�شور في �لعقل 

�أو �شبات. نعوذ باهلل من �شنة �لغفلة و�شوء �لزّلة.

�لد�ر من  تلك  تقدير �شالمتك في  كلُّه على  وهذ� 

من  بالأمان  لك  و�أّنى  �لنار،  وعذ�ب  �لأخطار  عظيم 

ذلك؟! وقد عرفت �أّن �أكثر هذه �لعلوم و�جب �إّما على 

�لأعيان �أو �لكفاية، و�أّن �لو�جب �لكفائي �إذ� لم يقم به 

من فيه كفاية ياأثم �لجميع بتركه، وي�شير حكمه في 

ذلك كالو�جب �لعيني.

جن�شك  �شائر  عن  �متيازك  �أّن  �أي�شًا  و�عتبر 

�ّلتي  �لعاقلة،  ة«  القواّ بهذه  »اإلاّ  لي�ص  �لحيو�نات  من 

�لخطاأ  بين  �لممّيزة  بينها،  من  بها  �هلل  ك  خ�شّ قد 

في  لك  �لنافعة  �لعلوم  لتح�شيل  �لموجبة  و�ل�شو�ب، 

��شتعمالها  عن  فقعودك  �لماآب،  د�ر  وفي  �لد�ر  هذه 

سردائق { ُيجضل على لسائع سإلبتالء
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مثل  �لحيو�نات  �شائر  وم�شاركتك  له،  ُخلقت  فيما 

�لديد�ن و�لخناف�ص فاإّنها تاأكل وت�شرب وتجمع �لقوت 

وتتو�لد مع �أّنك قادر على �أْن ت�شير من جملة �لمالئكة 

قّوتك  با�شتعمال   � �لمالئكة  �أعظم من  بل   � �لمقّربين 

في �لعلم و�لعمل، وقعودك عين �لخ�شر�ن �لمبين.

فتنّبهو� مع�شر �إخو�ني و�أحّبائي �أيقظنا �هلل و�إّياكم 

�لتفريط،  وتالفو�  �لمهلة،  �أّيام  و�غتنمو�  �لغفلة  من 

ز  َحيِّ في  و�لح�شول  �لأو�ن  وفوت  �لإمكان  زو�ل  قبل 

تخلد  وند�مة  فارطها،  ُيتد�رك  ل  فيالها ح�شرة  كان، 

محنتها!

ما  وجعل  �لطبيعة،  مر�قد  من  و�إّياكم  �هلل  نّبهنا 

بقي من �أّيام هذه �لمهلة م�شروفًا على علوم �ل�شريعة، 

�إّنه  �لرفيعة.  بمنازلها  كر�مته  د�ر  في  جميعًا  و�أحّلنا 

�أكرم �لأكرمين و�أجود �لأجودين.


