رسه).
الكتاب :دروس تربوية يف كتاب آداب املتعلمني /للشيخ املحقق نصري الدين الطويس ( ُقدس ُّ
تأليف :الشيخ حسني عبد الرضا األسدي.
النارش :قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة العباسية املقدسة ،معهد تراث األنبياء للدراسات
احلوزوية اإللكرتونية.
االخراج الطباعي :عالء سعيد االسدي.
املطبعة :دار الكفيل للطباعة والنرش.
الطبعة :األوىل.
عدد النسخ. 500:
ربيع األول -#1442ترشين األول 2020م

الإهداء
إىل كافل اليتيم العظيم...
إىل والد الويص أيب األئمة املعصومني...

إىل سيد البطحاء ،واملحامي عن رسول اهلل...
إىل من موته هدّ ركن رسول اهلل حيث كان له احلامي واملدافع...
أنت يا ِمن ِ
وإليك ِ
ِ
كنت أم ًا لرسول اهلل...
ْ
يا من ِ
تفضلينه عىل كل أوالدك...
كنت ّ
يا من ك ّفنك رسول اهلل بقميصه
إليكام ،يا كافال رسول اهلل
ووالدا أمري املؤمنني

أهدي لكام جهد ًا متواضع ًا...

راجي ًا القبول من اهلل عز وجل.
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مقدمة املعهد
مؤسسة علمية حوزوية تُدِّ رس املناهج الدِّ ينية امل َعدَّ ة لطُلاّ ب
معهد تراث األنبياءَّ ،

احلوزة العلمية يف النجف األرشف.

الدراسة فيه عن طريق االنرتنيت وليست مبارشة.
يساهم املعهد يف نشـر وترويج املعارف اإلسالم َّية وعلوم آل البيت ووصوهلا

إ ٰىل أوس��ع رشحية ممكنة من املجتمع ،وذل��ك من خالل توفري املواقع والتطبيقات

واملصممني يف جمال برجمة
متخصص من املربجمني
اإللكرتونية التي يقوم بإنتاجها كادر
ِّ
ِّ
عىل أجهزة احلاسوب واهلواتف الذك َّية.
وتصميم املواقع اإللكرتونية والتطبيقات ٰ

عىل
وبالنظر للحاجة الفعلية يف جمال التبليغ اإلسالمي النسوي فقد أخذ املعهد ٰ
فتم إنشاء جامعة ُأ ِّم البنني
عاتقه تأسيس جامعة
ِّ
متخصصة يف هذا املجالَّ ،
اإللكرتونية لتلبية حاجة املجتمع وملء الفراغ يف الساحة اإلسالم َّية إلعداد مب ِّلغات

عىل إيصال اخلطاب اإلسالمي بطريقة علمية بعيدة عن االرجتال يف
رسال ّيات قادرات ٰ

العمل التبليغي ،باإلضافة إىل فتح التخصصات العقائدية والفقهية والقرآنية.
عىل َّ
أن املعهد مل هُي ِمل اجلانب اإلعالمي ،فبادر إ ٰىل إنشاء مركز القمر لإلعالم

عىل شبكة االنرتنيت ووسائل اإلعالم
عىل تقوية
ٰ
املحتوى اإلجيايب ٰ
الرقمي ،الذي يعمل ٰ

موجه ًا إليصال فكر أهل البيت وتوجيهات
االجتامعي ،حيث يكون هذا املحتوى َّ
املرجعية الدِّ ينية العليا إ ٰىل نطاق واسع من الشـرائح املجتمعية املختلفة وبأحدث تقنيات

اإلنتاج الرقمي وبأساليب خطابية تناسب املتل ّقي العرصي.
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واملعهد يقوم بطباعة ونشـر اإلنتاج الفكري والعلمي لطلبة العلم ،ضمن سلسلة

من اإلصدارات  -صدر منها إ ٰىل اآلن ( )23إصدار ًا يف خمتلف العناوين العقائدية

والفقهية واألخالقية  -التي هتدف إ ٰىل ترسيخ العقيدة والفكر واألخالقُ ،بأسلوب

بعيد عن التعقيد ،يستقي معلوماته من مدرسة أهل البيت املوروثة.

ومن ضمن ما هيدف املعهد إىل طباعته ،هي املناهج املعدّ ة لطلبته (سواء يف املعهد

أو يف جامعة أم البنني عليها السالم) ،وهذا الكتاب هو أحد دروس مرحلة املقدمات/
املرحلة الثانية يف معهدنا ،حيث عمل فيه املؤلف عىل االستفادة من كلامت املحقق

اخلواجة نصري الدين الطويس يف آداب طلبة العلم ،مستفيد ًا من آيات القرآن الكريم
وكلامت أهل البيت

نسأل اهلل عز وجل أن جيعل عملنا يف عينه ،وأن يتق َّبله بقبوله احلسن ،إنَّه سميع

جميب.

إدارة املعهد
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق أمجعني ،حممد وآله

الطيبني الطاهرين ،واللعن الدائم األبدي عىل أعدائهم أمجعني ،إىل قيام يوم الدين.

خيطئ كثري ًا من ُيق ّلل من شأن علامء املذهب احلق ،أو يستصغر اجلهود التي بذلوها

فيام خطته أيدهيم من معارف استقوها من مصادر الترشيع اإلسالمي ،خصوص ًا إذا
التفتنا إىل الصعوبات التي كانت حتيط هبم يف حياهتم العامة فض ً
ال عن حياهتم اخلاصة
املتعلقة بطلب العلم وتبويب املعارف ومجع املصادر.

نعيش اليوم تطور ًا تكنلوجي ًا شمل مجيع مناحي احلياة ،ومنها احلياة العلمية ،حيث

إن األجهزة الكمبيوترية واللوحية سهلت عملية الكتابة والتعديل والتشذيب بطريقة

مرحية جد ًا بل وجمانية ،ومجيع املعلومات حمفوظة يف سحابة إلكرتونية ،فض ً
ال عن

اختصارها للوقت من جهة البحث ونسخ النصوص وضبطها ،واحلصول عىل املصادر

باملجان.
ّ

أما لو رجعنا إىل القرون األوىل التي عاش فيها علامؤنا ،وصوالً إىل فرتات ليست

بعيدة نسبي ًا عن زمننا ،وربام عاش بعضنا فرتة منها ،لوجدنا أن طلب العلم كان من

الصعوبة بمكان ،فالكتب مل تكن متاحة ومتوفرة بسهولة ،وال هبذه الكثرة ،وكان بعض
العلامء يتجشم عناء السفر بعيد ًا متحم ً
ال صعوبات السفر وخماطر الطريق من أجل

احلصول عىل كتاب ال توجد منه إال نسخة فريدة عند شخص معني ،ولربام كان ذلك

8

درو�س تربوية يف كتاب �آداب املتعلمني

الشخص صعب املزاج ثقيل الدم!

أما اقتناء الكتاب ومت ّلكه ،فهذه قصة شجية ،حتكي معاناة عامل يقلل من طعام بطنه

كثري ًا ليوفر قرش ًا إضافي ًا ُيمكّنه من رشاء الكتاب!

والكالم طويل الذيل يف بيان صعوبات التعلم والكتابة يف تلك العصور.
إال أنه ورغم كل ذلك ،فقد أبدع علامؤنا يف مجع وترتيب وتبويب ورشح وهتذيب

واالستفادة من النصوص الدينية ،وأورثونا كتب ًا فريدة من نوعها ،مل جيرؤ الزمان عىل

رميها يف خانة النسيان ،بل بقيت –بضبطها ومنهجيتها العلمية وإخالص مؤلفيها-

عصية عىل اإلمهال ،يشهد لذلك تصدرها قائمة املصادر يف أي بحث علمي ديني،
فكتب الشيخ الكليني ،والصدوق ،والطويس ،واملفيد ،والعالمة ،واملحقق ،وأمثاهلم،

كانت وما زالت مرجع ًا علمي ًا لكل طالب علم.

وال شك أن للطف اإلهلي ،وإخالص كاتبيها ،وجدِّ هم املستمر ،وسعيهم احلثيث،

أثر ًا يف خلودها.

ومن بني أولئك العلامء األفذاذ ،يربز املحقق اخلواجة نصري الدين الطويس كعلم

يف رأسه نار ،أغنى احلوزات العلمية بالعديد من الكتب العلمية يف خمتلف جوانب
املعرفة ،والتي كانت وال زالت حمط نظر طلبة العلوم الدينية ،ينهلون منها معارف

أهل البيت ،بأسلوب علمي رصني ،رغم ما أحاط به من ظروف صعبة تكاد
جتعل الفرد ُي ْسلم قياده مللوك زمانه ،أو لعله ينكص فيلتحف بيته منتظر ًا ساعة موته،

يشمر عن ساعد اجلد ،وأن حيول
إال أن تلك الظروف مل تثن املحقق الطويس عن أن ّ

صعوبة تلك الظروف إىل مركب يرفع رشاعه عالي ًا يف عباب بحر متالطم من الفتن

املظلمة ،واستطاع بذكائه الو ّقاد وإخالصه لدين اهلل تعاىل أن يبذر بذور املعرفة ،وأن

يروهيا بجده وسعيه ،ما أنبتت لنا قطاف ًا ما زلنا ننتهل منه ونرتوي من نمريه.
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وكتاب (آداب املتعلمني) هو واحد من تلك الثامر اهلنيئة ،الذي قد سطر فيه

املؤلف الكثري من اآلداب املهمة لطالب العلم ،والتي ينبغي أن يضعها أي طالب
بحق كتاب منهجي علمي أخالقي توعوي.
علم منهاج ًا يومي ًا يف حياته العلمية ،وهو ٍّ

ُ
التحصيل
يتيس هلم
وقد بي اهلدف من تأليفه فقال« :فكثري من ُطالّب العلم ال رَ ُ
ِ
ـ ِ
وإن اجتهدوا ـ وال ينتف ُع َ
ألنم ْ
أخطأوا طري َقه ،وتركُوا
ون من ثمراته ـ وإن اشتغلوا ـ هّ

الطريقَ ،ض ّل فال ُ
فأردت ْ
طريق التعلم،
ني
ينال امل ْق ُصو َد؛
رشائ َطه ،وكل َم ْن أخطأ
َ
َ
ُ
أن ُا َب َ
االختِ ِ
صار ،عىل ما َرأ ْي ُت يف ال ُكت ِ
عىل َسبيل ْ
معت من أساتيذي ُاويل العلم ،واهلل
وس ُ
ّاب َ
واملعني».
املو ّف ُق،
ُ

ويف هذه السطور ،ال أدعي أين رشحت الكتاب ،كيف وأنى يل أن أخوض عباب

ما خطته يمني املحقق اخلواجة ،إنام هي إفادات من كلامته ،عشت كثري ًا منها يف

حوزة النجف األرشف.

أميل أن ينصحني اإلخوة األعزاء ببيان اهلفوات املتوقعة ،وأن يعذروين عىل ما مل

أتقصد اخلطأ فيه.

ورجائي من ريب جل يف عاله القبول وامل ّن واجلود ،وأن حيرشنا وإياكم حتت راية

النبي األعظم وعرتته الطيبة الطاهرة ،إنه سميع جميب.

حسني عبد الرضا األسدي
النجف األرشف /اجلمعة

الثالث من ذي احلجة احلرام  1441هـ
 24متوز 2020م
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نبذة عن حياة املحقق الطو�سي قد�س �سره
املحقق الطويس :هو الشيخ أبو جعفر نصري الدين حممد بن حممد بن احلسن،

معروف بطلبه للعلم وإتقانه للعديد من أصناف العلوم ،يكفي ّ
أن أحد تالمذته هو

العالمة احليل (رمحه اهلل تعاىل) [ت  726هـ] وقد وصفه العالمة احليل كام ينقل ذلك
الشيخ املجليس يف نقل إجازته لبني زهرة« :وكان هذا الشيخ أفضل أهل عرصه يف

العلوم العقلية والنقلية ،وله مصنَّفات كثرية يف العلوم احلكمية واألحكام الرشعية عىل

(نور اهلل رضحيه) ،قرأت عليه
مذهب اإلمامية ،وكان أرشف من شاهدناه يف األخالق ّ
إهليات الشفاء أليب عيل بن سينا ،وبعض التذكرة يف اهليأة تصنيفه (رمحه اهلل تعاىل)  -أي

قرأ عليه من كتاب التذكرة الذي هو مصنّفه أي الشيخ الطويس  ،-ثم أدركه املوت
املحتوم (قدس اهلل روحه)».

(((

والدته:
يسمى جهرود((( أو طوس ولذلك
ولد الشيخ يف إحدى ضواحي قم يف موضع ّ

سمي بـ(الطويس) واشتهر بـ(اخلواجة) أو (اخلاجة) وهي كلمة فارسية أو تركية تطلق

للتعظيم وهي تقارب معنى السيد أو املعظم.

كانت بدايات دراسة املحقق الطويس عند والده الوجيه الذي كان من فضالء

الطائفة أخذ عنه الفقه واحلديث ودرس عدة علوم كاملنطق والفلسفة والفلك واهليئة
((( بحار األنوار ج 104ص .64
((( نقد الرجال للتفريش ج 4ص .313
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وغريها.

هاجر إىل نيسابور بوصية من والده كام تذكر الكتب التي ّأرخت له (رمحه اهلل

تعاىل) حيث كانت حارضة علمية تزخر بالعلامء واملحدثني واألساتذة الكبار يف ذلك
العرص ،ثم هاجر إىل الري وبغداد واملوصل ،كام هاجر إىل أغستان غرب إيران ،وعاد

إىل طوس مسقط رأسه.

كان هياجر من بلد إىل بلد حتصي ً
ال للعلم وح ّب ًا باملعرفة .وكان غزير ًا

يف إنتاجه العلمي ،فقد عُدّ له )186( :عنوان كتاب ،منها ( )60عنوان ًا يف اهلندسة
واحلساب واجلرب واملنطق ،و( )40يف الفلسفة واحلكمة ،وما يقارب الـ( )20كتاب ًا يف
العقائد والكالم.

(((

من �أ�شهر م�ؤلفاته:
 /1كتاب رشح اإلشارات وتنبيهات البن سينا.
/2كتاب جواهر الفرائض وهو كتاب فقهي يف اإلرث و ُيقال :هو األثر الفقهي

الوحيد مما حفظ من تراث املحقق الطويس.

/3كتاب آداب املتعلمني الذي نحن بصدد دراسته إن شاء اهلل تعاىل.
 /4جتريد االعتقاد ،كتاب تلخيص املحصل للفخر الرازي  -نقد وتنقيح ،وهو

من أشهر كتبه الكالمية ،وهو عىل قسمني:
القسم األول :فلسفة.

القسم الثاين :علم الكالم.

وهذا ترتيب فني باعتبار أن الفلسفة اإلسالمية تبدأ البحث يف الوجود وتقسيامت

((( حسن األمني -مستدركات أعيان الشيعة -ج 1ص 200وما يعدها.
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الوجود وما يتبعه إىل أن تصل إىل إثبات واجب الوجود ،ف ُيثبت واجب الوجود وصفاته

أوالً ثم ُينتقل إىل علم الكالم.

ولقد ك��ان الشيخ املحقق (رمح��ه اهلل تعاىل) ذائ��ع الصيت يف علوم الفلسفة

والرياضيات ،لذلك أرسل زعيم اإلسامعيلية إىل احلاكم  -يف وقته  -نارص الدين،

وأمره أن يبعث له املحقق الطويس.

فارحتل الشيخ (رمحه اهلل تعاىل) إىل قالع اإلسامعيلية ُمكره ًا واستقر يف قلعة اسمها

(املوت) وكانت قلعة عظيمة حمصنة .وبقي هناك ما يقارب ( )28عام ًا .وتويف سنة
( 672هـ) ودفن عند مرقد اإلمامني اجلوادين ببغداد( ،رمحة اهلل ورضوانه عليه).
بيان حقيقة صلة املحقق (رمحه اهلل تعاىل) باملغول:

ّ
إن من أبرز ما يواجهنا يف حياة الشيخ (رمحه اهلل تعاىل) هي عالقته باملغول بقيادة

هوالكو خان ،حيث ّ
إن عالقته هبم دفعت البعض إىل أن يتهمه بالعاملة هلم ،وبأنه كان
سب ًبا يف إسقاط الدولة اإلسالمية يف ذلك الوقت.

وحتّى تتَّضح احلقيقة نحتاج أن نعرف شيئ ًا من هذه األحداث(((.

توسعية ،وبدأوا التوسع من األناضول
يذكر التاريخ أن املغول كان عندهم أطامع ُّ

 -تركيا  -حتّى وصلوا إىل قالع اإلسامعيلية ،واستطاعوا تدمريها ،وكانت أكثر من مائة

قلعة ،وكان املغول يميلون إىل البطش بأعدائهم وسحق من يقف أمامهم.
بع�ض املمالك والدول ا�ست�سلموا لهم

وبعد معارك عديدة خاضها اإلسامعيليون ،أعلن سيدهم استسالمه أمام هوالكو
((( يمكن مراجعة :حسن األمني -مستدركات أعيان الشيعة ج 1ص 197وما بعدها ،حتت عنوان:
عمله يف إنقاذ اإلسالم.
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سنة (654هـ).

واملحقق الطويس كان موجود ًا يف قالع اإلسامعيلية ،حينام سقطت يف أيدي

هوالكو ،ومن هنا بدأت عالقة املحقق الطويس باملغول.

كان اخلليفة العبايس يف ذلك الوقت هو املستعصم ،وأراد منه هوالكو أن يستسلم،

وكانت عالمة استسالمه هو أن يبعث كتيبة من عسكره ملشاركة املغول يف حرب

اإلسامعيليني.

عزم املستعصم ووزي��ره مؤيد الدين العلقمي أن يبعثا تلك الكتيبة ،ولكن

(الدواتدار الصغري) رفض هذا األمر ،وهو من الشخصيات املهمة املوجودة يف قرص
فقرر أن يبعث هدية هلوالكو ،فغضب هوالكو من ذلك ،وبعد أن انتهى من
اخلالفةَّ ،

إسقاط الدولة اإلسامعيلية توجه إىل بغداد ،وكان املستعصم ضعيف الرأي ،قليل اخلربة

بأمور اململكة ،وحقائق األمور ،مطموع ًا فيه ،ال مهابة له يف النفوس ،ال يحُ سن شيئ ًا

والتفرج عىل املساخرة ،حتّى ذكر املؤرخون أنه عندما وصلت
سوى استامع األغاين،
ُّ
اجليوش املغولية إىل بغداد ووصلت قرب قرصه ،دخلت سهامهم إىل القرص وهو

يرقصن عنده ،فاخرتقت السهام الستائر ،وأصاب
مشغول ببعض اجلواري اللوايت ُك َّن ْ

سهم منها جارية تدعى (عرفة) ،فقتلها بني يدي املعتصم ،ففزع اخلليفة من ذلك،
وغضب غضب ًا شديد ًا ،و ّملا سألوه ماذا نفعل لنتَّقي خطر السهام القادمة إلينا؟ بامذا
تأمر؟ قال :ك ّثفوا الستائر!

والنتيجة سقطت الدولة ،وكان املحقق الطويس ضمن الذين استصحبهم املغول

معهم وجاءوا هبم من قالع اإلسامعيلية إىل بغداد.

وينقل أن املغول كانوا يقدِّ رون بعض العلامء ،وحيرتمون املحقق الطويس ألنه

ُعرف بمعرفته العامة بعلم الفلك والنجوم .وكان املغول يعتقدون هبذه العلوم ،فرأوا

�����������������������������������
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أن املحقق الطويس ينفعهم يف هذا املجال ،فاصطحبوه معهم.

ويذكر أن البعض أراد أن يوقع بالشيخ بطريقة أو بأخرى ،لكنه(رمحه اهلل تعاىل)

كان فطن ًا ذكي ًا ،فلم يستطيعوا أن يغلبوه ،ينقل ّ
أن أحد وزراء هوالكو كان عىل خالف
مع املحقق ،ويريد أن يوقع به ،فلماّ تو َّفت أم هوالكو ،أتى إليه وزيره قائالًّ :
إن املالئكة
سيأتون ملساءلة والدتك ،فمن جييب عنها؟ وطلب منه أن يرسل إىل الطويس ليتولىّ هذا

مت أنت من
األمر ،فأمر هوالكو بذلك ،فقال له املحقق :ال مانع عندي ،ولكن إذا َّ
سيدخل القرب معك وجييب عنك! ِ
(((
أدخل الوزير مع والدتك ،وسأدخل أنا معك!

جهود املحقق (رحمه اهلل تعاىل) و�أدواره يف هذه الفرتة:
يمكن أن نُجمل ما قام به املحقق الطويس من أدوار مهمة هبذه الفرتة يف ثالثة:
الدور الأول :احلفاظ على الرتاث العلمي للم�سلمني من كتب ومكتبات لل�شيعة وال�سنة.
إذ ّ
إن املحقق اقرتح عىل هوالكو أن يبني مرصد ًا للنظر يف النجوم والفلك يف مدينة

مراغة ،وقام ببناء قبة مكتبة مجع فيها عرشات اآلالف من الكتب هُنبت من بغداد والشام
واجلزيرة .حتّى ينقل أنه مجع فيها ما يزيد عىل ( 400ألف) جملد .وكان املحقق يقول

هلم :هذه علوم نجوم وتنجيم لنحفظها هبذه الطريقة ونستفيد منها ،فوافق هوالكو عىل

ذلك.

يذكر أن البعض جاء هلوالكو وقال له :ما الفائدة من علم النجوم؟ فإذا خضنا

حرب ًا فإ ّما ننترص وإ ّما ننهزم ،وهكذا علم النجوم خيربنا إ ّما بالنرص أو اهلزيمة ،فلامذا
ترصف عليه األم��وال ،وتبني له مكتبة؟ فأرسل إىل املحقق وأخربه بذلك ،فقال له
املحقق :نعم ما تقوله صحيح ،ولكني سأوضح لك فائدة هذه العلوم ،ثم أمر أحدهم

((( هذه من القصص املنقولة ،وال هيمنا التحقق منها ،فقط ذكرناها لتلطيف األجواء.
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أن يصعد فوق القبة ويرمي طشت ًا ضخ ًام من نحاس ،وبدون علم احلارضين ،و ّملا فعل،
فزع احلارضون فزع ًا شديد ًا ،ولكن هوالكو واملحقق مل يفزعا ،ألهنام يعلامن باألمر
مسبق ًا ،فقال له املحقق :هذه فائدة علم النجوم ،ما كان كان ،ولكننا لع ْلمنا بام سيكون

مل نفزع ،فاقتنع هوالكو ،وأبقى املكتبة.

وهبذه الطريقة حافظ املحقق عىل العلم والعلامء.
الدور الثاين :املحافظة على الأوقاف ودور العبادة وامل�شاهد.
باعتبار أن املغول ليسوا مسلمني ،فلم يكن عندهم اهتامم هبذه األبنية ،فاملحقق

يفوض إليه أمور هذه األوق��اف ،وأن ال يعمل فيها شيئ ًا إلاّ
طلب من هوالكو أن ِّ

بمراجعته .وبام أن هوالكو حمتاج للمحقق ولعلمه بالنجوم ،فقد وافق عىل طلبه .فحافظ
املحقق عىل املساجد واملدارس واألوقاف ومن فيها ،وهذا دور يحُ فظ للمحقق.

ويذكر يف هذا املورد أيض ًا أنه عمل دار حكمة ورتَّب فيها دار فالسفة ورتَّب لكل

واحد من الطلبة يف اليوم والليلة ثالثة دراهم ،ودار طب ،وللطبيب فيها يومي ًا درمهان،

ومدرسة للفقهاء ولكل فقيه درهم يف اليوم ،ودار حديث ،لكل حمدِّ ث نصف درهم.
الدور الثالث:

أنه أقنع هوالكو ومن معه من زعامء املغول أهنم إذا أرادوا االستمرار يف حكم

املسلمني ،فالبد أن يبدؤوا بتعليم أوالدهم عادات املسلمني وطريقة حياهتم ،فوافق

مدرس ًا ألوالد هوالكو .وكانت نتيجة
هوالكو ،فعينَّ املحقق تلميذه أبا الثناء الشريازي ِّ
هذا أن (منكو خان) أحد أوالد هوالكو أعلن قناعته باإلسالم بشكل حمدود .واالبن
وسمى نفسه أمحد أمام جيشه،
اآلخر هلوالكو الذي هو (تكو دار) أعلن إسالمه مطلق ًا ّ

فأسلم أكثر اجلنود -ألن الناس عىل دين ملوكهم -لذلك جتد -بعد فرتة قصرية -أن

�����������������������������������
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أحد حكّام املغول الذي هو الشاه حممد خدا بنده أعلن تش ّيعه يف إيران أمام املغول،
وهذا من األدوار الضخمة املحفوظة للمحقق.
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�أ�سئلة:
س/1ما هي أهم مؤلفات املحقق؟

س /2كيف كانت هجرة املحقق يف طلب العلم.

س /3بينّ باختصار :األدوار الثالثة التي ت ّ
ُلخص جهود املحقق يف فرتة املغول.
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�آداب االفتتاح
قال الشيخ( :بسم اهلل الرمحن الرحيم).

تعود الباحثون واملؤلفون و ُكتّاب املقاالت أن يبدؤوا بالبسملة ،وهذا أدب إسالمي
ّ

مطلوب ،فقد ورد يف احلديث« :كل أمر ذي بال مل يذكر بسم اهلل فيه فهو أبرت»(((.
ماذا تعني الب�سملة؟
الباء نحوي ًا :حرف جر.

أ ّما بالغي ًا :فالبعض يقول إهنا تفيد االبتداء ،أي أن يبتدئ اإلنسان عمله باسم اهلل.

أوقع يف النفس وأقوى تأثري ًا فيها،
والبعض يقول هّإنا تفيد االستعانة ،وهذا املعنى ُ

حيث يستعني اإلنسان باهلل تعاىل عند ابتداء عمله.

وسوا ًء استفدنا املعنى األول أو الثاين مع ضميمة احلديث إليه ،تكون النتيجةّ :
أن

اإلنسان يف البدء بأي عمل ،البد أن يستعني باهلل ،Uوهذه إشارة إىل رضورة توسل

العبد باهلل Uيف عمله ،وخصوص ًا يف طلب العلم ،فإنه البد لطالب العلم أن يستعني
باهلل ،Uوكل إنسان البد أن يستعني باهلل تعاىل ،وهذا يبتني عىل أساس يرجع إىل

حقيقة اإلنسان.

ما هي حقيقة الإن�سان يف وجوده؟
يف املعقول يقولون :إن الوجود ينقسم إىل :واجب وممكن.
((( التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري :ص.25
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الواجب :هو اهلل ،Uأي الذي ال يطرأ عليه العدم ،فهو الوجود املطلق ،وجوده

ذايت (من ذاته) ،مل ُي َفض عليه من اخلارج.

الوجود املمكن :كل ما عدا اهلل تعاىل ،وهو ما يطلق عليه (العالمَ ) ،و ُيقصد به كل

املخلوقات من إنسان وغريه ،وحقيقته الفقر واالحتياج ،فحقيقة اإلنسان حدوث ًا وبقا ًء
هو الفقر ،أي إنه يف أصل وجوده ويف استمرار وجوده مفتقر وحمتاج ال يستغني عن

غريه.

عمن ُيغني فقره
فهو وجود رابط وليس مستقالً ،وبالتايل ال يستغني هذا الفقري َّ

تمم نقصه الوجودي ،ويفيض عليه الوجود والعطاء آن ًا بعد آن ،ولو ُفرض انقطاع
و ُي ّ

تحول إىل عدم.
الفيض عنه ولو للحظة َل ّ

غني مطلق ،وال غني حقيق ًة سوى اهلل ،Uقال
وهبذا االعتبار البد لإلنسان من ٍّ
(((
راء إِ ىَ ٰل اهللِ َواهللُ ُه َو ا ْلغَن ِ ُّي حَْ
ال ِميدُ ﴾
تعاىل﴿ :يا َأيـ َُّها الن ُ
َّاس َأ ْنت ُُم ا ْل ُف َق ُ

لذا ينقل يف سرية رسول اهلل عن أم سلمة تلك املرأة العظيمة أهنا افتقدت

رسول اهلل ذات ليلة ،فوجدته ساجد ًا يف زاوية من زوايا الدار وهو يدعو اهللU
ويقول« :ريب ال تكلني إىل نفيس»(((.

((( فاطر.15 :
((( يف تفسري القمي  -عيل بن إبراهيم القمي :ج ،2ص ،75عن أيب عبد اهلل قال« :كان رسول
اهلل يف بيت ُأم سلمة يف ليلتها ففقدته من الفراش ،فدخلها من ذلك ما يدخل النساء ،فقامت تطلبه
يف جوانب البيت حتّى انتهت إليه ،وهو يف جانب من البيت ،قائم رافع يديه يبكي وهو يقول :اللهم
ال تنزع مني صالح ما أعطيتني أبد ًا ،اللهم وال تكلني إىل نفيس طرفة ٍ
عني أبد ًا ،اللهم ال تشمت يب عدو ًا
وال حاسد ًا أبد ًا ،اللهم ال تردين يف سوء استنقذتني منه أبد ًا.
قال :فانرصفت أم سلمة تبكي حتّى انرصف رسول اهلل لبكائها ،فقال هلا :ما يبكيك يا ُأم سلمة؟
فقالت :بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل ،ومل َ ال أبكي وأنت باملكان الذي أنت به من اهلل ،قد غفر اهلل لك
تأخر ،تسأله ْ
ما تقدَّ م من ذنبك وما َّ
أن ال يشمت بك عدو ًا أبد ًا ،وال حاسد ًا ،وأن ال يردك يف سوء

حاتتفالا بادآ

21

ومثله ما حكاه القرآن الكريم عن النبي موسى عندما خرج من مرص ووصل

﴿و مََّلا
مد َين ووجد امرأتني تذودان ال تستطيعان أن تستقيا ،فسقى هلام ،يقول تعاىلَ :
ون ُم ْام َر َأ َتينْ ِ ت َُذ ِ
ون َو َو َجدَ ِم ْن ُد هِ ِ
ماء َمدْ َي َن َو َجدَ َع َل ْي ِه ُأ َّم ًة ِم َن الن ِ
ودان َ
قال
َّاس َي ْس ُق َ
َو َر َد َ
ِ
ِ
قى هَُلام﴾ وبعد أن
عاء َو َأ ُبونا َش ْي ٌخ َكبِ ٌريَ ف َس ٰ
ما َخ ْط ُبكُام قا َلتا ال ن َْسقي َحت َّٰى ُي ْصد َر ِّ
الر ُ
ت إِ يَل ِم ْن َخيرْ ٍ
مِ َ
سقى هلام ،ماذا فعل؟ يقول تعاىلُ ﴿ :ث َّم ت ََو ىَّ ٰل إِ ىَ ٰل ال ِّظ ِّل َف َ
قال َر ِّب إِنيِّ لا أ ْن َز ْل َ َّ
(((
َف ِق ٌري﴾
وسى
مع أنه املوصوف بقوته وشدة سطوته ،بحيث إنه قال تعاىلَ ﴿ :ف َو َك َز ُه ُم ٰ
ضـى َع َل ْي ِه﴾((( .فوكز ٌة واحدة منه كافية للقضاء عىل رجل ،مع هذا فإنه يستشعر فقره
َف َق ٰ

ويرصح به يف دعائه استعطاف ًا له تعاىل واستجالب ًا لرمحته.
إىل اهلل تعاىل،
ِّ

هذه حقيقة اإلنسان ،فمهام كان قوي ًا ،شجاع ًا ،عامل ًا ،بل وإن كان ذهنه خزانة

ألنواع العلوم ،فإنه لوال حفظ اهلل تعاىل ورعايته له ،فإنه لن يصل ليشء أبد ًا ،فربام خلل

بسيط يف ذاكرته يفقده كل ما كسبه من علوم.

كل عامل اإلمكان فقري إىل بارئه مفيض الوجود ،يف أصل وجوده ويف استمرار

ال عن صفاته ْ
وجوده ،فض ً
كأن يكون عامل ًا أو عبقري ًا وما شابه ذلك.

ولذلك كل ال ُكتّاب واملؤلفني املسلمني يبدؤون كتبهم ورسائلهم باسم اهلل.U

قال املحقق:
«احلمد هلل عىل آالئه ،وأشكره عىل نعامئه ،والصالة عىل سيد أنبيائه ،خري أوصيائه.
وأن ال ينزع عنك صالح ما أعطاك أبد ًاْ ،
استنقذك منه أبد ًاْ ،
وأن ال يكلك إىل نفسك طرفة عني أبد ًا؟!
يؤمنني ،وإنام وكَّل اهلل يونس بن متّى إىل نفسه طرفة عني ،فكان منه ما كان».
فقال :يا أم سلمة وما ِّ
((( (القصص.)24-23 :
((( (القصص.)15 :
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يتيس هلم التحصيل  -وإن اجتهدوا  -وال ينتفعون
وبعدُ  ..فكثري من طُلاّ ب العلم ال رَّ ُ

من ثمراته  -وإن اشتغلوا  -ألهنم أخطأوا طريقه ،وتركوا رشائطه ،وكل َمن أخطأ
ضل فال ُ
الطريقَّ ،
ينال املقصود».

بيان ما يريده املحقق من كالمه:
قالوا يف املعقول:

قالوا يف املعقول :إن لكل معلول علة((( ،ولكل مسبب سب ًبا ،فهذا حكم عقيل ال

خيتلف فيه اثنان .فإن نظام العلة واملعلول يدركه اإلنسان بفطرته.
ونتكلم اآلن يف عامل اإلمكان (املمكنات):

العلة غالب ًا ال تكون بسيطة ،وإنام تكون مركَّبة ،فمث ً
ال وجود النبات يف األرض،

((( إن أصل العلية هي عبارة عن قضية ّ
تدل عىل حاجة املعلول إىل العلة ،والزم ذلك أن املعلول ال
يتحقق من دون علة ،ويمكن بيان هذا املوضوع يف قالب (القضية احلقيقية) هبذه الصورة( :كل معلول
فإنه حمتاج إىل العلة) .وهذه يف احلقيقة (قضية حتليلية ،ومن البدهييات األولية املستغنية عن الربهان).
فالعلة ببساطة تعني السبب ،واملؤ ِّثر.
واملعلوم يعني املس َّبب (بالفتح) ،واملتأثر ،والنتيجة التي ترتتب عىل العلة ،فالنار مث ً
ال علة لوجود
احلرارة ،واحلرارة ناجتة عن وجود النار ومعلولة هلا.
والعلة هلا اصطالحان:
األول :العلة الناقصة :وتعني (ذلك املوجود الذي يتوقف عليه حتقق موجود آخر ،وإن مل يكن وحده
كافي ًا لتحققه) ،أو قل( :ذلك املوجود الذي بدونه يستحيل حتقق موجود آخر) فالعلة الناقصة إذن
هي( :التي ْ
وإن كان املعلول ال يتحقق بدوهنا ،إلاّ أهنا وحدها ال تكفي لوجود املعلول ،والبد من
إضافة يشء آخر إليها حتّى ُيصبح وجود املعلول رضوري ًا).
الثاين :العلة التامة :وتعني (ذلك املوجود الذي يكفي وحده لتحقق موجود آخر) ،أو قل( :ذلك
املوجود الذي بوجوده يتحقق موجود آخر بالرضورة) ،إذن (وجود املعلول ليس متوقف ًا عىل يشء
آخر سواها ،وبعبارة أخرى :مع فرض وجودهاُ ،يصبح وجود املعلول رضوري ًا) ،وللتفاصيل تُراجع
الفلسفة ،مثل :املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة ،الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي :ج ،2الدرس.31
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يتوقف عىل عدة علل :وجود البذور ،والرتبة ،واملاء ،واهلواء ،وضوء الشمس املناسب،
واحلرارة الالزمة ،وعامل طبيعي أو إنساين يبذر البذور ويوصل هلا املاء.

والبد أيض ًا من عدم وجود موانع متنع اإلنبات كملوحة الرتبة ،أو وجود حرشات

وحشائش ترض بالبذور.

هذه العوامل بمجموعها ،وبضم بعضها إىل بعض ،هي علة لوجود النبات وحتققه.

يسمى الرشط ،والبد أيض ًا من
وبعض أجزاء هذه العلل يسمى املقتيض ،وبعضها ّ

انعدام املانع.

ومثال ذلك أيض ًا:

لو أردنا أن نحرق ورقة ،فالبد من وجود املقتيض ،وحتقق الرشط وانعدام املانع،

أي البد من وجود النار ومماسة النار للورقة وانعدام الرطوبة يف الورقة.
املقتيض = النار.
الرشط = املامسة.
املانع = الرطوبة.
فباجتامع املقتيض والرشط ورفع املانع ينتج احرتاق الورقة بالنار.
هكذا قالوا يف املعقول ،وهو أمر بدهيي.

وهذا يعني :أنه يف بعض األحيان ،يكون املقتيض موجود ًا والرشط موجود ًا ،ولكن

ال نحصل عىل النتيجة املطلوبة ،والسبب هو وجود مانع أو عدة موانع.

وقد نرفع املانع ،ولكن الرشط مفقود ،فهنا أيض ًا ال تتحقق النتيجة املطلوبة.

هذه هي طبيعة العلل املركبة يف عاملنا.
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وهكذا يف حتصيل العلم ،فإن أحد مقتضياته هو طلبه والسعي إليه ،ولكن ربام

يطلبه أحدنا ولسنوات عديدة من عمره ،ومع هذا ال يصري عامل ًا ،وال يتمكَّن من تأليف
كتاب واحد مثالً ،وال يقدِّ م أي خدمة لدينه.

يف هذه احلالة تو َّفر املقتيض وهو السعي وطلب العلم ،ولكن ربام بعض الرشوط مل

تتحقق ،أو ربام توجد موانع تعرتض الطريق.

يف رواية عن اإلمام الصادق يف وص َّيته لعنوان البرصي« :ليس العلم بالتع ُّلم،

إنام هو نور يقع يف قلب من يريد اهلل تبارك وتعاىل أن هيديه.(((»...
وهذا معناه :أنه ليس كل من طلب العلم حصل عىل ثمرته.

وعليه البد أن نتعرف عىل الطريق الصحيح الذي يو ِّفر املقتضيات والرشوط

املرجوة التي هي حتصيل العلم.
ويرفع املوانع حتّى نصل إىل النتيجة
َّ

هذا ما ر ّبام أراد بيانه املحقق الطويس  -واهلل العامل  -وعبرَّ عنه بقوله( :أخطأ
الطريق) ،أي :مل تتو َّفر املقتضيات والرشوط ومل تُرفع املوانع ليحصل العلم.
يتيس هلم التحصيل  -وإن
ولذا قال الشيخ« :فكثري من ُط�ّل�اّ ب العلم ال رَّ

َ
ينتفعون من ثمراته  -وإن اشتغلوا  -ألهنم أخطأوا طريقه ،وتركوا
اجتهدوا  -وال

رشائطه» ،ونضيف هلا« :أو مل يرفعوا موانعه».

ضل ،فال ُ
والنتيجة من هذا هي ما أشار إليه بقوله« :وكل من أخطأ الطريق َّ
ينال

املقصود».

«فأردت أن ُأبني طريق التعلم ،عىل سبيل
وتفريع ًا عىل ما تقدم ،قال الشيخ املحقق:
ُ

((( مشكاة األنوار  -عيل الطربيس :ص.563
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(((
رأيت يف ال ُكتّاب
وسمعت من أساتيذي أويل العلم ،واهلل املوفق
االختصار ،عىل ما ُ
ُ

واملعنيُ ،فأبينّ املقصود يف فصول شتّى».

ّاب :مدرسة لتعليم الصبيان الكتابة والقراءة ،وحتفيظهم القرآن الكريم ،مجعه :كتاتيب ،ويف
((( ال ُكت ُ
الزرنوجي :عىل ما رأيت يف ال ُكتُب (السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل يف حتقيقاته حول هذا الكتاب).
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�أ�سئلة:
س/1ملاذا اعتاد الباحثون واملؤلفون عىل ابتداء كالمهم بالبسملة؟
عرف ك ً
ال من :واجب الوجود ،ممكن الوجود.
سّ /2

س /3كيف خيطئ طالب العلم الطريق فيام ب ّينه املحقق.
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ماهية العلم وف�ضله
روي عن أمري املؤمنني أنه قال« :أعز العز العلم ،ألن به معرفة املعاد واملعاش،

وأذل الذل اجلهل ،ألن صاحبه أصم ،أبكم ،أعمى ،حريان»(((.

قال املحقق الطويس« :الفصل األول :يف ماهية العلم وفضله:

اعلم أنه قال رسول اهلل« :طلب العلم فريضة عىل كُل مسلم ومسلمة»(((.

ِ
املوص ُل إىل
علم احلال ،أي :املحتاج إليه يف احلال،
واملراد من العلم -هاهناُ :-

ُ
حفظ املآل».
علم احلال ،وأفضل العمل
النفع يف املآل كام يقال« :أفضل العلم ُ
صلح حاله».
ُ
فيفرض عىل الطالب ما ُي ُ

يشري الشيخ يف هذا املقطع إىل األمر التايل:

ال شك ّ
أن للعلم فروع ًا كثرية يصعب إحصاؤها ،خصوص ًا يف عرصنا احلايل ،وكل

فرع يتفرع إىل عرشات الفروع ،وربام تصل االختصاصات إىل اآلالف.

مثالً :علم الطب اآلن تعددت فيه االختصاصات ،ويف كل ختصص صارت

ختصصات فرعية ،فتخصص القلب مث ً
ال جتد فيه أكثر من أربعة أو مخسة أو عرشة
فروع ،فالعلوم كثرية وتفرعاهتا أكثر ،يصعب إحصاؤها ،وبالتايل ففرض وإجياب طلب

العلم يف مثل ما ورد عن رسول اهلل بقوله« :طلب العلم فريضة» يعني أنه واجب.
((( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر  -احللواين :ص.70-65
((( املحاسن  -أمحد بن حممد بن خالد الربقي :ج ،1ص -13-225باب فرض طلب العلم،
ح ،146وليس فيه (ومسلمة).
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وهذا الوجوب ال يقصد منه حتصيل كل العلوم وبكل فروعها ،فإنه من الصعوبة بمكان

ال عق ً
بل هو ربام من املستحيل وقوع ًا( .ليس مستحي ً
ال بل هو مستحيل وقوع ًا) ،إذ مل

نشاهد شخص ًا يعرف كل العلوم وكل التخصصات ،فالبرش العادي  -غري املعصوم

املرتبط بالسامء  -ال يمكنه حتصيل كل العلوم.

إذن فكيف نوفق بني قول الرسول الكريمّ 
بأن طلب العلم فريضة ،وبني كثرة

العلوم واتِّساعها؟

إن التوفيق يكون بالتايل:

بام أن اإلنسان ال يستطيع حتصيل كل العلوم بفروعها املتكثرة ،فإن العقل حيكم

برضورة حتصيل ما تتوقف عليه أمور املعاش يف احلياة الدنيا ،وما خي ّلص اإلنسان من
الرضر املحتمل من خمالفة األمر اإلهلي يف اآلخرة.

فعىل اإلنسان إذ ًا حتصيل ما يقيم به ظهره ،ويقيض به حوائجه ،إذ ال ينبغي لطالب

العلم أن ُيفقر نفسه ويذلهّ ا ،وال ينبغي له أن يمدّ يده للغري ،وإلاّ فإنه سيعطي صورة

سيئة عن طالب العلم.

بعض الناس يتصورون أن طالب العلم جمرد أناس يعيشون عىل موائد غريهم،
يسقون ويطعمون باملجان ،لذا فالبد لطالب العلم من وسيلة ومصدر رزق ٍ
كاف لسدّ
ّ
ُ
ُ

احتياجاته ،وإغنائه عماّ يف أيدي الناس .فإن العلم عز ورشف يف الدنيا واآلخرة.

نعم البد أن ال يتناىف حتصيل الرزق ووسيلة املعاش مع حتصيل العلم ،البد أن ال

يتعارض طلب الرزق املادي مع طلب الرزق املعنوي.

وبالتوكل عىل اهلل ،واالستعانة به والسعي اجلاد لتحصيل ذلك ،يستطيع أن جيمع

طالب العلم بني األمرين بإذنه تعاىل.

�����������������
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ولنا يف رسول اهلل وأهل بيته أسوة حسنة ،فلم ينقل عنهم أهنم سألوا

الناس شيئ ًا ،أو قبلوا املساعدة املادية من أحد ،بل كانوا يعيشون بكدِّ هم وعمل

أيدهيم.

ينقل أن السيد املسيح قال لرجل :ما تصنع؟ قال :أتعبد ،قال :فمن يعود

عليك؟ قال :أخي ،قال :أخوك أعبد منك(((.

فالنبي هنا يصحح صورة خاطئة عن العبادة ،وكذلك طلب العلم فإنه عبادة

ال يرتك حتصيل املعاش من أجلها.

روي عن اإلمام الصادق« :ليس منّا من ترك دنياه آلخرته وال آخرته لدنياه»(((.

فالبد لطالب العلم أن يعيش التوازن ،فال يرتك طلب العلم ،وال يظهر بمظهر غري

الئق أمام الناس.

فالعقل حيكم بتحصيل ما يقيم به اإلنسان ظهره ،وحتصيل املسائل الفقهية االبتالئية

التي خت ّلصه من الرضر املحتمل يف اآلخرة فيام لو خالف األمر اإلهلي.

فشخص يريد أن يكون طبيب ًا مثالً ،نقول له :جزاك اهلل خري ًا ،هذا ع ْلم مطلوب

تُنقذ به أرواح الناس ،وختفف آالمهم ولك األجر إن شاء اهلل تعاىل ،وسيتجلىّ فيك اسم

من أسامء اهلل Uوهو (الشايف) ،ولكن كونك طبيب ًا ال يعني أن ترتك مسائلك الفقهية
االبتالئية التي خت ّلصك من مسؤوليتك الرشعية أمام اهلل تعاىل ،فبعض األطباء وإن كان

((( ميزان احلكمة  -حممد الريشهري :عنوان (أنواع العبادة) ً
نقال عن تنبيه اخلواطر 39/1 :و.65/1
((( من ال حيرضه الفقيه  -الشيخ الصدوق :ج ،3ص ،156ح ،3568ويف اهلامش :معنى ترك الدنيا
السنة ،والرهبانية
لآلخرة هو ترك اإلتيان بام جيب من حتصيل الرزق ،وترك التزويج الذي هو من ُ
وأمثال ذلك ،كام فعله عاصم بن زياد أخو العالء بن زياد وهناه أمري املؤمنني وزجره ،وقد حكى
﴿وا ْب َت ِغ فِيام َ
آتاك اهللُ الدَّ َار الآْ ِخ َر َة َوال َتن َْس ن َِصي َب َ
ك
اهلل تعاىل لنبيه قوم موسى حيث قالوا لقالونَ :
ِم َن الدُّ نْيا﴾ (القصص.)77 :
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حاذق ًا يف جمال عمله ،ولكنه يرتكب أنواع املحرمات :كمالمسة املريضة األجنبية ،بال

اضطرار لذلك ،وذلك بسبب جهله بأمور دينه.

وكذلك اهلندسة عمل حمرتم حيتاجه املجتمع ،ولكن البد للمهندس أن ال يغفل

أمور دينه ،وال يتهاون يف تعلم ما ينجيه يوم الدين.

وهكذا كل عمل وكل صنعة ،ال ينبغي للعاقل االنشغال هبا إىل احلد الذي ينسيه

آخرته والعمل هلا.

هذا ما ربام أراد الشيخ اإلشارة إليه.
فكأن كالم املحقق هو جواب إشكال مقدر ،وأن املراد من العلم هو املحتاج إليه

يف احلال ،أي يف الدنيا ،فاآلن حتتاج ما يكفيك مؤونتك ،ويغنيك عماّ يف أيدي الناس.

وأيضا املوصل إىل النفع يف املآل ،أي ما يدفع الرضر عنك وينفعك يف اآلخرة ،وكام
ً

يقال :أفضل العلم علم احلال ،وأفضل العمل حفظ املآل.

بعض العلامء يقول :ال جيوز إعطاء اخلمس لطالب العلم وإن كان فقري ًا ،ألنه هو

من أفقر نفسه .وإلاّ فإن العمل ال يتعارض مع طلب العلم.
�شرف العلم:
قال املحقق:

«ورشف العلم ال خيفى عىل أحد ،إذ العلم هو املختص باإلنسانية ،ألن مجيع

ُ
اإلنسان وسائر احليوانات ،كالشجاعة والقوة
اخلصال  -سوى العلم  -يشرتك فيها
أظهر اهلل تعاىل َ
وأمر ُهم بالسجود
والشفقة ،وغريها .وبه
فضل آدم عىل املالئكةَ ،
َ

له».
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لتبيان هذا املقطع نقول التايل:

أوالً :املفاهيم املتصورة قسامن:
 - 1مفاهيم عدمية.

 - 2مفاهيم وجودية.
وال شك أن الوجود أفضل من العدم.
ثاني ًا :والوجود أيض ًا قسامن:

 - 1وجود جامد ال حياة فيه.
 - 2وجود حي فيه حياة ينمو.
وال شك أن الوجود احلي أفضل من الوجود اجلامد.
ثالث ًا :والوجود احلي أيض ًا قسامن:

 - 1وجود حي حساس مثل اإلنسان.
 - 2وجود حي غري حساس مثل النبات.
وال شك أن الوجود احلي احلساس أفضل من الوجود احلي غري احلساس.

رابع ًا :الوجود احلساس ينقسم أيض ًا إىل قسمني:

 - 1وجود حساس عاقل كاإلنسان.

 - 2وجود حساس غري عاقل كاحليوان.
وال شك أن العاقل أفضل من غري العاقل.
خامس ًا :الوجودات العاقلة أيض ًا قسامن:

 - 1وجود عالمِ .

31

32

درو�س تربوية يف كتاب �آداب املتعلمني

ب  -وجود غري عالمِ .

وبال شك أن الوجود العالمِ أفضل من غري العالمِ .
والنتيجة:

أن أفضل املوجودات هو الوجود احلي احلساس العاقل العالمِ .

وهبذا يتبينَّ أن العلم فضيلة ورشف ،وهذا أمر وجداين ال حيتاج إىل استدالل عليه.

وهو ما أشار إليه املحقق بقوله« :ورشف العلم ال خيفى عىل أحد ،إذ العلم هو

املختص باإلنسانية ،ألن مجيع اخلصال  -سوى العلم  -يشرتك فيها اإلنسان وسائر
احليوانات :كالشجاعة والقوة والشفقة ،وغريها».

ال عن النبات وفض ً
فض ً
ال عن اجلامد فكالمها جسم ويشغل ح ِّي ًزا من الفراغ.

وأمرهم بالسجود له» ،وهذا شاهد
«وبه أظهر اهلل تعاىل فضل آدم عىل املالئكةَ ،

آخر عىل فضل العلم يستشهد به .أي إن اهلل تعاىل يفضل العلامء حتّى عىل املالئكة ،فهو
سبحانه ع َّلم آدم األسامء ،ومل يع ّلمها املالئكة ،و ّملا صار آدم عالمِ ًا باألسامء ك ّلها صار
أفضل من املالئكةُ ،فأمروا بالسجود له.

هناك رأي يقول :إن السجود كان هلل تعاىل ،وإنام ُجعل آدم قبل ًة للمالئكة،

إكرام ًا وإجالالً له.

ورأي يقول :إن السجود آلدم ظاهر ًا ،ولكن يف حقيقته وواقعه هو عبادة هلل،
ٌ

ألنه طاعة ألمره تعاىل ،فإن عبادته تعاىل من حيث يريد هو ،ال من حيث يريد غريه.
أ ّما عن تلك األسامء فذكرت الروايات أمرين:
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األمر األول:

إن اهلل تعاىل ع َّلم آدم أسامء األشياء من اجلبال واألشجار واملاء والرتاب وكل

مسميات
املسميات .فلماّ ُسئل اإلمام الصادق عن معنى األسامء ،ذكر يف جوابه عدَّ ة ّ
َّ
وأشار إىل السجادة التي جيلس عليها وقال« :وحتّى هذا البساط»(((.

عل ًام أن املالئكة كانت ترى األشياء وال تعرف أسامءها ،فقد يرى اإلنسان جهاز ًا

أو نوع ًا من الطعام وال يعرف اسمه ،والرواية تقول :إن اهلل تعاىل ع َّلم آدم األسامء الدالة

عىل تلك املعاين.

األمر الثاين:

يف رواية أخرى عن اإلمام الصادق يقول« :إن اهلل Uع َّلم آدم أسامء حججه

ك ّلها ثم عرضهم  -وهم أرواح  -عىل املالئكة»(((.

ما يفيده مضمون الروايات أن احلجج الطاهرين موجودون قبل خلق اخللق.

((( يف كتاب تفسري العيايش  -حممد بن مسعود العيايش :ج ،1ص ،32ح ،11عن أيب العباس
امء ُك َّلها﴾ [البقرة ،]31 :ماذا ع َّلمه؟ قال:
عن أيب عبد اهلل :سألته عن قول اهلل َ
﴿و َع َّل َم آ َد َم الأْ َ ْس َ
«األرضني واجلبال والشعاب واألودية» ،ثم نظر إىل بساط حتته فقال« :وهذا البساط مما ع َّلمه».

((( يف كتاب كامل الدين ومتام النعمة  -الشيخ الصدوق :ص ،14عن اإلمام الصادق جعفر بن
حممد« :أن اهلل تبارك وتعاىل ع َّلم آدم أسامء حجج اهلل ك ّلها ثم عرضهم  -وهم أرواح  -عىل
ِِ
امء ُ ِ
قال َأ ْنبِئُونيِ بِ َأس ِ
املالئكةَ ﴿ ،ف َ
ني﴾ بأنكم أحق باخلالفة يف األرض لتسبيحكم
هؤالء إِ ْن ُكنْت ُْم صادق َ
ْ
ْت ا ْلعلِيم حَْ ِ
َك ال ِع ْل َم َلنا إِلاَّ ما َع َّل ْمتَنا إِن َ
وتقديسكم من آدم﴿ ،قا ُلوا ُس ْبحان َ
يم﴾ ،قال اهلل
الك ُ
َّك َأن َ َ ُ
ِ
تبارك وتعاىل﴿ :يا آ َد ُم َأ ْنبِئ ُْه ْم بِ َأ ْسامئِ ِه ْم َف َلماَّ َأ ْن َب َأ ُه ْم بِ َأ ْسامئ ِه ْم﴾ وقفوا عىل عظيم منزلتهم عند اهلل تعاىل
ذكره ،فعلموا أهنم أحق بأن يكونوا خلفاء اهلل يف أرضه وحججه عىل بر َّيته ،ثم غيبهم عن أبصارهم
ِ
واستعبدهم بواليتهم وحمبتهم وقال هلمَ :
اموات َوالأْ َ ِ
رض َو َأ ْع َل ُم ما
الس
﴿ألمَْ َأ ُق ْل َلك ُْم إِنيِّ َأ ْع َل ُم َغ ْي َ
ب َّ
ون﴾».
ون َوما ُكنْت ُْم َت ْكت ُُم َ
ُت ْبدُ َ
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وقد روي عن النبي« :كنت نب ّي ًا وآدم بني املاء والطني»(((.

وال تعارض بني الروايتني ،إذ من املمكن أن يكون اهلل تعاىل ع َّلم آدم األسامء ك َّلها،

ومن بينها أحىل األسامء وأرشفها ،كام ورد يف الزيارة اجلامعة« :وأسامؤكم يف األسامء...

فام أحىل أسامءكم»(((.

((( عوايل الآللئ  -ابن أيب مجهور اإلحسائي :ج ،4ص ،121ح.200
((( من ال حيرضه الفقيه  -الشيخ الصدوق :ج ،2ص.616
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�أ�سئلة:
س/1بني هذه العبارة( :أن أفضل املوجودات هو الوجود احلي احلساس العاقل

العالمِ ).

س/2اذكر روايتني عن النبي األعظم يف فضل العلم.
س/3ما هو معنى (األسامء) يف قوله تعاىل (وعلم آدم األسامء كلها)؟
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العلم �سعادة
فإن تعلمه حسنة ،ومدارسته تسبيح،
روي عن رسول اهلل« :تع َّلموا العلم ّ

والبحث عنه جهاد ،وتعليمه من ال يعلمه صدقة ،وبذله ألهله قربة ،ألنه معامل احلالل

واحل��رام ،وسالك بطالبه سبيل اجلنة ،وهو أنيس يف الوحشة ،وصاحب يف الوحدة،
ودليل عىل الرساء والرضاء ،وسالح عىل األعداء ،وزين لألخالء ،يرفع اهلل به أقوام ًا

جيعلهم يف اخلري أئمة يقتدى هبم ،ترمق أعامهلم ،وتقتبس آثارهم ،وترغب املالئكة يف
خلتهم ،يمسحوهنم يف صالهتم بأجنحتهم ،ويستغفر هلم كل يشء حتّى حيتان البحور
وهوامها ،وسباع الرب وأنعامها ،ألن العلم حياة القلوب ،ونور األبصار من العمى ،وقوة

األبدان من الضعف ،ينزل اهلل حامله منازل األخيار ،ويمنحه جمالس األبرار يف الدنيا

واآلخرة ،بالعلم يطاع اهلل ويعبد ،وبالعلم يعرف اهلل ويؤخذ ،وبالعلم توصل األرحام،
وبه يعرف احلالل واحلرام ،والعلم إمام العمل والعمل تابعه ،يلهمه اهلل السعداء وحيرمه

األشقياء»(((.

ُ
قال املحقق الطويس« :وأيض ًا :هو الوسيل ُة إىل السعادة األبديةْ ،
العمل
وقع
إن َ

عىل ُمقتضاه».

الشيخ يف بداية آدابه التي ذكرها للمتعلمني ،ذكر أن العلم هو رشف وفضيلة،

وهذا أمر وجداين تقدم الكالم عنه .ثم عطف الشيخ عىل هذا األمر :أن العلم سبب

مهم من أسباب السعادة ،برشط أن يقع العمل عىل مقتضاه.
((( اخلصال  -للشيخ الصدوق :ص.523-522
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ويف هذا املقطع نشري إىل نقطتني:

األوىل:

كل احلضارات البرشية رفعت شعار (من يرد السعادة فعليه أن يلتحق بنا).
ٌ
(وكل يدَّ عي وص ً
ال بليىل).

واختلفت احلضارات يف ما هو سبب السعادة ،ويف الطريق املؤدي إليها ،ولكنهم

مهام اختلفوا فإهنم ال خيتلفون يف أنه ال سعادة وال حضارة وال تقدم بدون العلم.

ولقد قيل :إن من أراد الدنيا فعليه بالعلم ،ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم ،ومن

أرادمها مع ًا ،فعليه بالعلم.
الثانية:

أشار املحقق إىل نقطة مفصلية يف املقام ،وبياهنا:

أن العلم ْ
ّ
وإن كان فضيلة ورشف ًا ،وهو من أهم طرق السعادة ،ولكنه إنام يكون

كذلك برشط ،وليس مطلق ًا.

العلم لوحده ليس هو الفضيلة ،ليس هو سبيل السعادة ،إنام هناك رشط البد من

حتققه لنحصل عىل ثمرة العلم.

وذلك الرشط هو :أن يقع العمل عىل مقتىض العلم.
وبعبارة أخرى :أن يتحول العلم من كونه جمرد تصورات ومعلومات خمزونة يف

الذهن ،إىل سلوك عميل ظاهري موافق لذلك العلم املخزون يف الذهن.

وإلاّ  ،فالعلم كنظريات خمزونة يف الذهن ،ال قيمة هلا ما مل تنزل إىل أرض الواقع،

وإن عم ً
ال ال يوافق العلم ،هلو أشبه باجلهل ،بل هو جهل واقع ًا ،ومثله مثل الطبيب

الذي يبينِّ أرضار التدخني للناس وهو يدخن! فام فائدة علمه بأرضار التدخني ،إن مل
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جينبه علمه تلك األرضار؟! أو الشخص الذي يعلم أن الغيبة حرام ،وأهنا أدام كالب
النار ،ومع هذا يغتاب الناس ،فام فائدة علمه بحرمة الغيبة ،إن مل خيلصه من العذاب

األبدي؟!

إذن العلم إنام يكون فضيلة ورشف ًا وطريق ًا إىل السعادة إذا وقع العمل عىل مقتضاه،

علمه.
أي إذا طابق عم ُله َ
وحق ًا ما قيل:

رشف
لو كان للعلم من غري التقى
ٌ

ل��ك��ان أرشف خ��ل��ق اهلل إبليس

حكم حت�صيل العلم:
قال املحقق:

جيب حتصيله ،وجربه عليه إن مل حيصل».
«فالعلم الذي ُي ُ
فرض عىل املك َّلف بعينه ُ
ُ
الواجبات نوعان:
النوع األول :الواجب العيني مثل الصالة ،حيث جتب عىل كل فرد فرد.

فاألحكام اخلاصة بالصالة جيب تعلمها عىل املكلف ،وكام يقول املحقق :يجُ رب

املكلف عىل تعلمها.

وهذا اإلجبار رشعي وليس تكوين ًيا.

النوع الثاين :هي الواجبات الكفائية ،مثل تغسيل امليت ،ور ّد السالم ،فهي واجبة

عىل كل املسلمني ،لكن لو قام هبا أحدهم سقط الوجوب عن اجلميع.

وكذلك اجلهاد واجب وجوب ًا كفائ ًيا ،فإذا تصدّ ى له جمموعة ُيكتفى هبا لصد

العدو ،يسقط التكليف عن البقية.
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إذن العلم نوعان:

 .1علم عيني جيب عىل كل فرد أن يتعلمه.

 .2وعلم كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقني.
يف الروايات حديث عن اإلمام الباقر ،وحديث آخر يقاربه باملعنى عن اإلمام

الصادق.

مضمون احلديثني واحد وهو« :لو ُأتيت بشاب من الشيعة وهو غري متفقه يف دينه

ألوجعته رضب ًا»(((.

ويف هذا املعنى قال الشيخ املحقق:

ربه عليه إن مل يحُ صل،
فر ُض عىل املك َّلف بعينه ُ
جيب حتصيله ،وج ُ
«فالعلم الذي ُي َ

والذي يكون االحتياج إليه يف األحيان ،فرض عىل سبيل الكفاية إذا قام به البعض سقط

عن الباقني ،وإن مل يكن يف البلد من يقوم به ،اشرتكوا  -مجيع ًا  -بتحصيله ،بالوجوب».
قيل« :إن علم ما نفع عىل نفسه ،يف مجيع األحوال ،بمنزلة الطعام ،البد لكل ٍ
أحد
ُ
َ
وعلم
وعلم ما نفع يف األحيان ،بمنزلة الدواء ،حيتاج إليه يف بعض األوقات،
من ذلك،
ُ
ُ
النجوم بمنزلة املرض ،فتعلمه حرام ألنه يرض وال ينفع ،إلاّ قدر ما يعرف به ِ
القبلة،
ُ
وأوقات الصالة وغري ذلك ،فإنه ليس بحرام».

الشيخ يشري إىل أن علم النجوم بمنزلة املرض ،وهلذا جيب االبتعاد عنه ويف حتصيله

حرمة.

((( يف كتاب املحاسن  -أمحد بن حممد بن خالد الربقي :ج ،1ص ،228ح - 161عن حممد بن مسلم
قال :قال أبو عبد اهلل وأبو جعفر « :لو أتيت بشاب من شباب الشيعة ال يتف َّقه أل َّدبته»( ،قال :وكان
أبو جعفر يقول« :تفقهوا وإلاّ فأنتم أعراب» ،ويف حديث آخر البن أيب عمري رفعه قال :قال أبو
جعفر« :لو أتيت بشاب من شباب الشيعة ال يتف َّقه يف الدين ألوجعته».
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وهذا الكالم ليس عىل إطالقه ،فعلم النجوم يأيت بمعنيني:

املعنى األول :مراقبة النجوم واألفالك وحركتها ملعرفة وقت الصالة أو ملعرفة اجتاه

القبلة ،أو لتوقع حدوث الظواهر الكونية ،وهذا ال مشكلة فيه يف حدِّ نفسه.

املعنى الثاين :االعتقاد بأن للنجوم والكواكب تأثري ًا يف شؤون الكون والناس ،إ ّما

أهنا تؤثر عىل نحو الرشاكة مع اهلل ،Uوهذا يستلزم الرشك ،وإ ّما أهنا تؤثر عىل نحو
وفوض األمر إىل الكواكب ،وهذا أيض ًا يؤدي إىل
االستقالل ،أي إن اهلل تعاىل رفع يده َّ

الرشك.

فعلم النجوم املحرم هو العلم الذي ُيسند اآلثار الكونية إىل الكواكب عىل نحو

الرشاكة أو التفويض.

«وعلم النجوم بمنزلة املرض ،فتعلمه حرام ألنه يرض وال
ولذلك قال املحقق:
ُ

ينفع ،إلاّ قدر ما ُيعرف به القبلة ،وأوقات الصالة وغري ذلك ،فإنه ليس بحرام».
تف�سري العلم

قال املحقق« :وأ ّما تفسري العلم :فهو صفة يتجلىّ هبا  -ملن قامت هي((( به -

املذكور ،فينبغي لطالب العلم أن ال يغفل عن نفسه ،وما ينفعها ،وما يرضها ،يف أوالها

و ُأخراها فيستجلب ما ينفعها ،وجيتنب عماّ يرضها لئال يكون عقله وعلمه حج ًة عليه
فتزداد عقوبته».

أشار الشيخ إىل أمور مهمة ،تتبني بالتايل:

فتصور له ما يرضه عىل أنه نافع ،أو بالعكس،
أوالً :أن النفس عادة ختادع اإلنسان،
ّ

بأن تصور ما ينفعه عىل أنه ضار وجيب تركه ،فيكون مصداق ًا لألخرسين أعامالً ،كام قال
((( أي الصفة.
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ال ِ
ِ
ين َض َّل َس ْع ُي ُه ْم فيِ حَْ
ياة الدُّ نْيا َو ُه ْم
ين َأ ْعامالً  103ا َّلذ َ
تعاىلُ ﴿ :ق ْل َه ْل ُننَ ِّب ُئك ُْم بِالأْ َ ْخ َس ِـر َ
ُون ُصنْع ًا﴾ (الكهف.)104-103 :
ون َأ هَّنُ ْم يحُْ ِسن َ
يحَْ َس ُب َ

ثاني ًا :إذا كانت النفس اإلنسانية يف بعض مراتبها هبذا املستوى من االنحطاط،

بحيث ختدع صاحبها ،فعىل اإلنسان أن ينتبه وال هيمل نفسه ،ويراقبها باستمرار ،وحيذر
خديعتها.

ثالث ًا :أن العلم بدون عمل يكون حجة عىل اإلنسان وهذا ما أشارت له الروايات

الرشيفة.

عن مسعدة بن زياد ،قال :سمعت جعفر بن حممد وقد ُسئل عن قوله تعاىل:
ِ ِ
ـح َّج ُة ا ْلبالِ َغ ُة﴾ [األنعام ،]149 :فقال« :إن اهلل تعاىل يقول للعبد يوم
﴿ ُق ْل َفل ّٰله ا ْل ُ

القيامة :عبدي أكنت عامل ًا؟ فإن قال :نعم ،قال له :أفال عملت بام علمت؟ وإن قال:

كنت جاهالً ،قال له :أفال تعلمت حتّى تعمل؟ فيخصمه ،فتلك احلجة البالغة»(((.
هذه الرواية واردة يف تفسري قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل َفلِ ّٰل ِه حُْ
ال َّج ُة ا ْلبالِ َغ ُة﴾.
وقد يسأل سائل :ملاذا هذا الرتكيز عىل العمل؟

إن ذلك ألجل ما روي عن عيل أمري املؤمنني قال« :قال رجل :يا رسول اهلل ،ما

ينفي عني حجة اجلهل؟ قال :العلم ،قال :فام ينفي عني حجة العلم؟ قال :العمل»(((.
ٍ
حديث آخر عن رسول اهلل« :كل علم وبال عىل صاحبه يوم القيامة ،إلاّ
ويف

من عمل به»(((.

نسأل اهلل تعاىل أن نكون ممن علم فعمل.

((( األمايل  -الشيخ الطويس :ص10-9ح .10 / 10
((( كنز العامل  -املتقي اهلندي :ج ،10ص.29361 - 254
((( منية املريد  -الشهيد الثاين :ص.135

�����������

�أ�سئلة:
س /1كيف ربط املحقق بني العلم والسعادة؟
س/2ما هو حكم العلم؟

س /3ما هو دور العمل يف العلم؟
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�ضرورة النية اخلال�صة يف طلب العلم
عن رسول اهلل أنه قال« :إنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ ما نوى ،فمن

كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته المرأة

يتزوجها أو لدنيا يصيبها فهجرته إىل ما هاجر إليه»(((.
قال املحقق الطويس:

«الفصل الثاين :يف النية :البد لطالب العلم من النية يف تعلم العلم ،إذ النية هي

األصل يف مجيع األفعال ،لقوله« :إنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ ما نوى».

فينبغي أن ينوي املتعلم بطلب العلم :رضا اهلل تعاىل ،وإزالة اجلهل عن نفسه وعن

جلهال ،وإحياء الدين ،وإبقا َء اإلسالم واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،من
سائر ا ُ
نفسه ومتعلقاته ،ومن الغري بقدر اإلمكان».
نوضح املطلب من خالل نقاط:

أوالً :األفعال عىل قسمني:

 - 1أفعال جارحية ،بدنية ،خارجية.
 - 2أفعال جانحية ،نفسية ،داخلية.

األفعال اجلارحية :هي األفعال التي تصدر عن البدن ،والتي من املمكن أن

نسمعها أو نراها ،كالتلفظ بألفاظ الصالة ،وحركاهتا من قيام وقعود وركوع وسجود.
((( دعائم اإلسالم  -القايض النعامن املغريب :ج ،1ص.4

46

درو�س تربوية يف كتاب �آداب املتعلمني

األفعال اجلانحية :هي األفعال التي تصدر عن النفس ،والتي ال يمكننا أن نراها أو

نسمعها ،كالتفكر والشعور.

ثاني ًاُ :ق ِّسمت األحكام الفقهية يف الرسالة العملية إىل قسمني رئيسيني:
 - 1العبادات.

 - 2املعامالت.

واملعامالت تُقسم إىل عقود وإيقاعات.

يتقوم باإلجياب والقبول من طرفني ،كعقد
والفرق بني العقد واإليقاع :أن العقد َّ

البيع ،وعقد الزواج ،حيث إنه البد من إجياب من طرف ،وقبول من الطرف اآلخر.

يتقوم بطرف واح��د ،وال حيتاج إىل قبول من الطرف اآلخر،
أ ّما اإليقاع فإنه َّ

كالطالق والوقف واإلعتاق.

أ ّم��ا الفرق بني العبادات واملعامالت فهو :أن املعامالت بقسميها (العقود

واإليقاعات) ال حتتاج إىل نية القربة هلل تعاىل ،أي إهنا تقع صحيحة ولو من دون نية

التقرب هلل تعاىل ،بينام العبادات وإن كانت يف الغالب أفعاالً جارحية ،ولكن رشط
صحتها وقبوهلا عند اهلل Uهو قصد القربة الذي هو فعل جانحي قلبي.
َّ

وال يرض بقصد التقرب أن هيدف املؤمن من وراء عمله الفوز باجلنة ،أو النجاة من

النار ،أو يأيت بالعمل تعبد ًا هلل وحب ًا له ،فاملهم أن يقصد التقرب هلل تعاىل ،لتقع عبادته

صحيحة ومقبولة.

ولذلك قد يصليّ رجالن صالة تامة األجزاء والرشائط ظاهر ًا ،أي نفس الصالة

من حيث اهليأة اخلارجية ،ومع هذا نحكم بصحة الصالة األوىل ،وببطالن الثانية.
والسبب يف ذلك :أن املصيل األول نوى القربة هلل تعاىل ،والثاين مل ِ
ينو القربة ،كأن تكون
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صالته ريا ًء مثالً.

إذن الصالتان متشاهبتان من حيث األفعال اجلارحية ،وخمتلفتان يف فعل جانحي

وهي النية.

مثال آخر :شخصان يصليان ألجل أن يرامها غريمها ،ومع هذا نحكم بصحة

الصالة األوىل وبطالن الثانية .وما ذلك إلاّ ألن املصيل األول صلىّ بنية القربة إىل اهلل
تعاىل ،وكانت نيته تعليم غريه ذاك قربة هلل تعاىل أيض ًا .ولكن اآلخر صلاّ ها ريا ًء .كام يف

يتوضأ وال يحُ سن ،فأخذا
مرا عىل شيخ ّ
القصة املعروفة أن اإلمامني احلسن واحلسني ݟ ّ

بالتنازع ،يقول كل واحد منهام :أنت ال حتسن الوضوء ،فقاال :أهيا الشيخ كن حك ًام
يتوضأ كل واحد منّا سوية ،ثم قاال :أ ّينا حيسن؟ قال :كالكام حتسنان الوضوء،
بينناّ ،

ولكن هذا الشيخ اجلاهل هو الذي مل يكن حيسن ،وقد تعلم اآلن منكام وتاب عىل

يديكام بربكتكام وشفقتكام عىل ُأ ّمة جدّ كام(((.

وخالصة القول :أن النية أمر أسايس حيدد قيمة العمل ،وأن النية روح العمل،

فعمل بال نية صاحلة هو عمل ميت ال حياة فيه وال قيمة له.

وطلب العلم عبادة ،والعبادة تشرتط فيها النية ،فالبد لطالب العلم أن حيدّ د نيته

وهدفه من طلب العلم.

وقد أشار الشيخ إىل مطلب آخر ،وقال:
إنه ينبغي أن ينوي املتعلم لطلب العلم.
والسؤال هنا:

ما هو املقصود من النية يف هذا البحث  -بحث طلب العلم -؟
((( مناقب آل أيب طالب  -ابن شهر آشوب :ج ،3ص.169-168
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واجلواب:

أن املقصود هو حتديد الدافع الذي جعل اإلنسان يتحرك لطلب العلم ،فام هو

الدافع الذي جعل طالب العلم يرتك لذة النوم والراحة؟ وربام ترك البعض أمواله
وأوالده ووطنه من أجل حتصيل العلم ،ما هو اهلدف من هذه التضحيات الكبرية؟

ويشري املحقق إىل بعض الدوافع التي من شأهنا أن جتعل طلب العلم عبادة

ُقرب الطالب إىل اهلل تعاىل ،فقال :ينبغي أن ينوي املتعلم من طلب العلم:
ت ّ

 - 1حتصيل رضا اهلل تعاىل :فإنه ال شك يف أن اهلل تعاىل يرىض لعباده العلم ،وقد
ِ ِ ِِ
مدحهم يف قوله تعاىل﴿ :إِنَّام خَْ
امء﴾((( ،ولذلك فإن الطالب إذا
ي َش ٰ
ـى اهللَ م ْن عباده ا ْل ُع َل ُ

إخراج نفسه من ظلامت اجلهل إىل نور العلم ،فإن يف هذا  -بال
قصد من حتصيله العلم
َ
شك  -رضا هلل.U

 - 2استنقاذ الناس من اجلهالة :فهو عمل عظيم ،وكان من أوىل مهام األنبياء
ُون لِ َين ِْف ُروا كَا َّف ًة َف َل ْو ال َن َف َر
كان ا مُْل ْؤ ِمن َ
﴿وما َ
هو تعليم الناس وإرشادهم .وقال تعاىلَ :
ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم طائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّق ُهوا فيِ الدِّ ِ
ين َولِ ُين ِْذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم

ون﴾
يحَْ َذ ُر َ

(((

 - 3إحياء الدين :وهذا هدف عظيم ال يناله إلاّ ذو حظ عظيم ،وقد ورد يف الدعاء:

«واجعلني ممن تنترص به لدينك وال تستبدل يب غريي»(((.

ويف هذا الصدد روي أن هشام بن احلكم كان يف الكوفة وسمع أن عمرو بن عبيد

املعتزيل يفتي الناس يف مسجد البرصة ،و ّملا التقى هشام باإلمام الصادق سأله عن
((( (فاطر.)28 :
((( (التوبة.)122 :
((( مصباح املتهجد  -الشيخ الطويس :ص.568
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ذهابه للبرصة ،وحديثه مع عمرو بن عبيد ،وكان من أدب هشام أن ال يتكلم بني يدي
اإلمام إجالالً له ،فقال :سيدي لساين ال يعمل بني يديك .فقال له اإلمام« :إذا
أمرتكم بيشء فاصنعوا» ،أي إن الطاعة أوىل من األدب يف هذا املقام .فقال هشام:

عيل ذلك ،فشددت
بلغني أن عمرو بن عبيد جيلس يف مسجد البرصة ويفتي الناس فثقل ّ
الرحال ودخلت البرصة يوم مجعة ،ثم بدأ هشام يقص لإلمام حماججته عمرو بن

عبيد ،يف اإلمامة ،والتي بدأها بسؤال أ َلك عني؟ أ َلك ُأذن؟ ...إىل أن أثبت له رضورة
اإلمامة ،واإلمام يفرح ويستبرش وهينّئ هشام ًا بأن الذي حتدث به موجود يف صحف

إبراهيم وموسى.(((

((( الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،1ص ،171-169باب االضطرار إىل احلجة ،ح ،3عن يونس بن
يعقوب ،قال :كان عند أيب عبد اهلل مجاعة من أصحابه منهم محران بن أعني ،وحممد بن النعامن،
وهشام بن سامل ،والطيار ،ومجاعة فيهم هشام بن احلكم وهو شاب فقال أبو عبد اهلل« :يا هشام ،أال
ختربين كيف صنعت بعمرو بن عبيد وكيف سألته؟ فقال هشام :يا بن رسول اهلل إين ُأجلك وأستحييك
وال يعمل لساين بني يديك ،فقال أبو عبد اهلل« :إذا أمرتكم بيشء فافعلوا» ،قال هشام :بلغني ما
عيل ،فخرجت إليه ودخلت البرصة
كان فيه عمرو بن عبيد وجلوسه يف مسجد البرصة ،فعظم ذلك َّ
يوم اجلمعة ،فأتيت مسجد البرصة ،فإذا أنا بحلقة كبرية فيها عمرو بن عبيد وعليه شملة سوداء متَّزر
هبا من صوف ،وشملة مرتد هبا والناس يسألونه ،فاستفرجت الناس فأفرجوا يل ،ثم قعدت يف آخر
القوم عىل ركبتي ثم قلت :أهيا العامل إين رجل غريب تأذن يل يف مسألة؟ فقال يل :نعم ،فقلت له :أ َلك
عني؟ فقال يا بني ،أي يشء هذا من السؤال؟ ويشء تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت هكذا مسألتي .فقال:
يا بني ْ
سل وإن كانت مسألتك محقاء ،قلت :أجبني فيه .قال :يل ،سل .قلت :أ َلك عني؟ قال :نعم.
قلت :فام تصنع هبا؟ قال :أرى هبا األلوان واألشخاص ،قلت :فلك أنف؟ قال :نعم ،قلت :فام تصنع
به؟ قال :أشم به الرائحة .قلت :أ َلك فم؟ قال :نعم ،قلت :فام تصنع به؟ قال :أذوق به الطعم ،قلت:
فلك ُأذن؟ قال :نعم ،قلت :فام تصنع هبا؟ قال :أسمع هبا الصوت ،قلت :أ َلك قلب؟ قال :نعم،
قلت :فام تصنع به؟ قالُ :أميز به كلام ورد عىل هذه اجلوارح واحلواس ،قلتَ :أ َوليس يف هذه اجلوارح
غنى عن القلب؟ فقال :ال ،قلت :وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة ،قال :يا بني إن اجلوارح إذا
شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ،ر َّدته إىل القلب فيستيقن اليقني ويبطل الشك ،قال
شكت يف يشء َّ
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فبعض الطالب ال يكون هدفه طلب العلم لنفسه فقط ،وإنام هدفه احلفاظ عىل

الدين والدفاع عنه.

وهذا هدف كبري عىل طالب العلم أن يضعه يف حساباته ،ففي يوم ما البد أن يتحمل
الطالب مسؤولية الدفاع عن دينه ومعتقداته ،ولو ِضمن مجاعة صغرية ،أو جلسة عائلية.
فقد تثار شبهة مثالً ،وتقع عليه مسؤولية دفعها ،وإيضاح بطالهنا ،وهكذا.

 - 4ومن األه��داف والدوافع اإلهلية لطالب العلم أيض ًا هو األمر باملعروف

والنهي عن املنكر لنفسه أوالً ،فاإلنسان اجلاهل عرضة ألن يقع يف املنكرات ،فيطلب

العلم حفاظ ًا عىل نفسه منها.

وثاني ًا للحفاظ عىل من يتعلق به من الناس األقرب فاألقرب ،قال تعاىل﴿ :يا َأيـ َُّها
ا َّل ِذين آمنُوا ُقوا َأ ْن ُفسكُم و َأهلِيكُم نار ًا و ُقودها النَّاس و حِْ
جار ُة َع َل ْيها َمالئِ َك ٌة ِغ ٌ
الظ
ُ َ
َ َُ
ال َ
َ ْ َ ْ ْ
َ َ

ون﴾.
ون ما ُي ْؤ َم ُر َ
ون اهللَ ما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
ِشدا ٌد ال َي ْع ُص َ

(((

هشام :فقلت له :فإنام أقام اهلل القلب لشك اجلوارح؟ قال :نعم ،قلت :البد من القلب وإلاّ مل تستيقن
اجلوارح؟ قال :نعم ،فقلت له :يا أبا مروان ،فاهلل تبارك وتعاىل مل يرتك جوارحك حتّى جعل هلا إمام ًا
يصحح هلا الصحيح ويتيقن به ما شك فيه ،ويرتك هذا اخللق كلهم يف حريهتم وشكِّهم واختالفهم،
ّ
ال يقيم هلم إمام ًا يردون إليه شكهم وحريهتم ،ويقيم لك إمام ًا جلوارحك ترد إليه حريتك وشكك؟!
قال :فسكت ومل يقل يل شيئ ًا .ثم التفت إ َّيل فقال يل :أنت هشام بن احلكم؟ فقلت :ال ،قال :أمن
ضمني
جلسائه؟ قلت :ال ،قال :فمن أين أنت؟ قال :قلت :من أهل الكوفة ،قال :فأنت إذن هو ،ثم َّ
إليه ،وأقعدين يف جملسه وزال عن جملسه وما نطق حتّى قمت ،قال :فضحك أبو عبد اهلل وقال:
«يا هشام ،من ع َّلمك هذا؟» ،قلت :يشء أخذته منك وألفته ،فقال« :هذا واهلل مكتوب يف صحف
إبراهيم وموسى».
((( (التحريم.)6 :
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ال�صرب واملجاهدة يف طلب العلم
قال املحقق الطويس:

الو ْسع ،فال ِ
ّ
«فينبغي لطالب العلم ْ
ف ُع ُم َره
أن :يصبرِ َ يف
يرص َ
املشاق ،وجيتهد بقدَ ر ُ
وحيرتز عن التكرب».
يف الدنيا احلقرية ،وال ُي ِذ َل نفسه بال َط َمع ،وجيتنب احلقد ،واحلسد،
َ
وهذه الدوافع التي ذكرها الشيخ غري متيرسة لكل أحد ،وال سهلة املنال ،بل

مهة عالية ،وجهد ًا استثنائي ًا ،وقد يتط َّلب األمر مفارقة األحبة واالغرتاب عن
تتطلب ّ

الوطن ،وق ْطع بعض العالقات كالعالقة مع الب ّطالني الذين يض ّيعون أوقاهتم بام ال
ينفعهم يف دين أو دنيا.

كام أن طلب العلم ال يتناسب مع الكسل ،إذ البد من املذاكرة املستمرة ،وال

ينسجم مع الطمع يف الدنيا ألنه يتطلب التضحية واإليثار ،هذا باإلضافة إىل أن عىل
يطهر نفسه من رذائل الصفات كالظلم والرياء والتكرب واحلقد واحلسد
طالب العلم أن ّ
وغريها ،مما يستدعي جهاد ًا مع النفس كبري ًا.

كام أن عليه أن يتحلىّ بمكارم األخالق من اإلخالص والتواضع وحمبة الناس

ومداراهتم ،والرمحة والكرم.

وعليه ،فال بد أن يضع طالب العلم تلك األهداف نصب عينيه ،والبد أن ال يغفل

عن سمو أهدافه.

فإذا اجتمعت لطالب العلم هذه الصفات ،وكان الدافع إهلي ًا ،وو َّطن نفسه عىل
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مشاق الطريق وحتمل صعوبته ،فسينتج التايل:

 - 1اإلحساس ّ
بلذة العلم رغم التعب الشديد.

 - 2احلافز عىل املتابعة املستمرة وعدم االكتفاء من العلم(((.
ّ
املشاق.
 - 3الصرب عىل

 - 4اإلخالص والرضا بالقضاء اإلهلي.
هيمه رضا
واملراد من اإلخالص أن يقصد من عمله رضا اهلل تعاىل دون سواه ،فال ّ

الناس أو عدم رضاهم مادام هو ُيريض اهلل تعاىل.

أن يمدحك الناس
يف مضمون حديث اإلمام الصادق« :إن كل عمل ال حتب ْ

عليه ،فهو عمل خالص»(((.

نقل يل أحد األخوة عن جدّ ه أل ِّمه يقول :إن جدّ ه أ َّلف كتاب ًا ومل يتمكن من طباعته

بسبب تكاليف الطباعة ،فأخذه أحد رساق العلم وطبعه باسمه ،فوصل الكالم هلذا
الشيخ بأن كتابه قد سرُ ق و ُطبع باسم غريه ،فقال :احلمد هلل ،املهم ّ
أن الكتاب ُطبع ونُرش

ما فيه من العلم!

((( يف الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،1ص ،46باب املستأكل بعلمه واملباهي به ،ح ،1عن سليم بن
ِ
ان لاَ َي ْش َب َع ِ
وم ِ
ب ُد ْن َيا،
انَ :طال ُ
قيس ،قال :سمعت أمري املؤمنني يقول« :قال رسول اهللَ :من ُْه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
و َطالِ ِ
وم ْن َتن ََاو هََلا م ْن َغيرْ ِ ح ِّل َها َه َل َ
ك ،إِلاَّ َأ ْن
ُ
ب ع ْلمٍَ ،ف َم ِن ا ْق َتصرَ َ م َن الدُّ ْن َيا َعلىَ َما َأ َح َّل اللهَّ َله َسل َمَ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
وم ْن أ َرا َد به الدُّ ْن َيا َفه َي َح ُّظه».
َيت َ
وم ْن أ َخ َذ ا ْلع ْل َم م ْن أ ْهله و َعم َل بع ْلمه ن ََجاَ ،
ُوب أ ْو ُي َراج َعَ ،

((( يف الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،2ص ،16باب اإلخالص ،ح ،4عن أيب عبد اهلل يف قول
اهلل﴿ :Uلِ َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُن َع َمالً﴾ (هود /7 :امللك ،)2 :قالَ « :ل ْي َس َي ْعنِي َأ ْك َث َر َع َمالً ،و َلكِ ْن
إلصاب ُة َخ ْشي ُة اللهَّ والنِّي ُة الص ِ
اد َق ُة حَْ
وال َسنَ ُة».
َّ َّ
َأ ْص َو َبك ُْم َع َمالً ،وإِ َّنماَ ا ِ َ َ
َ
ُث َّم َق َال« :ا ِ
اء َعلىَ ا ْل َع َم ِل َحتَّى خَْ
ي ُل َص َأ َشدُّ ِم َن ا ْل َع َم ِل ،وا ْل َع َم ُل الخَْ الِ ُص ا َّل ِذي لاَ ت ُِريدُ َأ ْن يحَْ َمدَ َك
إل ْب َق ُ
وج َّل والنِّ َّي ُة َأ ْف َض ُل ِم َن ا ْل َع َم ِلَ ،ألاَ وإِ َّن النِّ َّي َة ِه َي ا ْل َع َم ُل» ثم تال قولهُ ﴿ :Uق ْل ك ٌُّل
َع َل ْيه َأ َحدٌ إِلاَّ اللهَّ َع َّز َ
َي ْع َم ُل َع ٰىل شاكِ َلتِ ِه﴾ (اإلرساءَ )84 :ي ْعنِي َعلىَ نِ َّيتِه.

علا بلط يف ةدهاجملاو ربصلا
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وهذا هو املطلوب من الطالب احلقيقي املخلصْ ،
أن ال يعمل من أجل إعالء

اسمه ،بل من أجل إعالء كلمة اهلل تعاىل ،وال يسعى خدمة لنفسه ومشتهياهتا ،بل كل

سعيه خدمة لدينه وجمتمعه.

ّ
املشاق ،وجيتهد بقدَ ر
ولذلك يقول املحقق« :فينبغي لطالب العلم أن :يصبرِ يف

الوسع ،فال ِ
ف ُع ُمره يف الدنيا احلقرية ،وال يذل نفسه بال َط َمع ،وجيتنب احلقد،
يرص َ
ُ
وحيرتز عن ال َت َكبرُّ ».
واحلسد،
َ
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�أ�سئلة:
س/1ما الفرق بني العبادات واملعامالت ،وبني العقود واإليقاعات؟
س/2ما هي الدوافع لطلب العلم بإخالص؟

س/3ما هي نتائج الصرب عىل طلب العلم بإخالص؟
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اختيار العلوم
عن أمري املؤمنني قال« :خذ من كل علم أحسنه ،فإنه النحل يأكل من كل زهر

أزينه فتولد منه جوهران نفيسان :أحدمها فيه شفاء للناس واآلخر يستضاء به»(((.
قال املحقق الطويس:

حيتاج إليه يف ُأمور دينه يف
«ينبغي لطالب العلم أن خيتار من كل عل ٍم أحسنه ،وما
ُ
علم التوحيد ،و َي ِ
ف اهلل تعاىل بالدليل».
احلالُ ،ثم ما
عر َ
ُ
حيتاج إليه يف املآل ،و ُيقدّ م َ
حتّى يتبينَّ هذا األمر ،نُقدِّ م هذه املقدمة:

من املعلوم ّ
أن عمر اإلنسان ال يتَّسع لطموحاته كلها ،فعمره حمدود ،لكن طموحاته

ورغباته ال حدود هلا ،فلو أن شخص ًا كان رئيس ًا لعشرية مثالً ،لرغب أن يكون رئيس
قبيلة ،وإذا أصبح رئيس قبيلة ،لرغب أن يكون رئيس دولة ...وهكذا لو ملك ما ملك

من املال ،فإنه يرغب يف املزيد.

روي عن النبي األعظم أنه قال« :لو كان البن آدم واديان من ذهب البتغى

إليهام ثالث ًا ،وال يمأل جوف ابن آدم إلاّ الرتاب ،ويتوب اهلل عىل من تاب»(((.

وكذلك العلم ،ك َّلام حاز الطالب عىل قدر منه ،ك َّلام ازداد شعوره َّ
بأن ما جيهله أكرب

بكثري مما يعلمه ،بل َّ
إن ما يعلمه ال يقاس بام ال يعلمه؛ وذلك أنه عندما حيصل عىل قدر
من العلم تنفتح له نافذة ،والنافذة تنفتح عىل نوافذ ،والنوافذ تنفتح عىل نوافذ أخرى...

((( عيون احلكم واملواعظ  -عيل بن حممد الليثي الواسطي :ص.243
((( روضة الواعظني  -الفتال النيسابوري :ص.429
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ِ
ِ ِ
يم﴾
وهكذا إىل ما ال هنايةَ ،
﴿و َف ْو َق ك ُِّل ذي ع ْل ٍم َعل ٌ

(((

إذن ،عمر اإلنسان ال يتَّسع لطموحاته.

هذه هي احلقيقة التي نعيشها يف حياتنا.

وعليه ،فإن العقل حيكم بأن عىل اإلنسان ْ
أن يقدم األشياء األعظم نفع ًا واألكثر
أمهية عىل غريها ،فيقدم ما ِمن شأنه الدوام عىل ما ِمن شأنه الزوال ،هذا هو حكم العقل
يتيس إحصاؤها
فينا ،وطلب العلم داخل حتت هذا احلكم أيض ًا ،فالعلوم اليوم ال رَّ

فض ًال عن تع ّلمها وإتقاهنا والوصول إىل الغاية فيها ،-وال يمكن ذلك لإلنسان

العادي ،فعمره ال يتَّسع ،وإمكاناته ال تطيق ،ال يستطيع شخص أن يكون عامل ًا بالفقه
والطب واهلندسة والفلك والنحو والفلسفة والرياضيات و...

إذن عىل اإلنسان أن خيتار من العلوم األكثر نفع ًا له واألدوم ،وما يدفع به الرضر

عن نفسه.

وعليه ،فالبد لطالب العلم أن يرتب أولوياته ،ويرصف أوقاته يف األَ ْوىل فاألَ ْوىل،

وال يضيع عمره العزيز فيام ال يرض جهله وال ينفع تعلمه.

مع األسف البعض يقع يف هذه املصيدة بحجة أنه يطلب العلم ،فيشغل نفسه

بعلوم ال يرضه جهلها ،حيشو ذهنه بمعلومات ال ينتفع هبا يف دين أو دنيا.

ينقل عن أحد علامء األحياء أنه قىض ( )20سنة من عمره يف دراسة حياة النمل!

فهل هذا العلم يبني حضارة أو ينشئ جمتمع ًا صاحل ًا؟!

(((

((( (يوسف.)76 :
((( طبع ًا ها العلم ينفع يف حمله ،وربام صار ناف ًعا إذا استفاد منه املرء يف كشف بعض قوانني الكون بام
يصب يف مصلحة اإلنسان ،وهكذا لو قاده هذا البحث إىل إثبات خالق عامل قادر ...ولكن عىل كل
حال ليس هو بالعلم الذي تتوقف عليه أمور احلياة أو املآل.

مولعلا رايتخا
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ول الل ا مَْل ْس ِ
وسىَ ق َالَ « :د َخ َل َر ُس ُ
جدَ َ ،فإِ َذا
ولذلك ورد َع ْن َأبيِ الحْ َ َس ِن ُم َ
جا َع ٌة َقدْ َأ َطا ُفوا بِ َر ُج ٍلَ ،ف َق َالَ :ما َه َذا؟ َف ِق َ
وما ا ْل َعلاَّ َم ُة؟ َف َقا ُلوا
مَ َ
يلَ :علاَّ َم ٌةَ .ف َق َالَ :
وأيا ِم الجَْ ِ
ِِ
اهلِ َّي ِة واألَ ْش َع ِ
اب ا ْل َع َر ِ
َّاس بِ َأن َْس ِ
َلهَ :أ ْع َل ُم الن ِ
ار ا ْل َع َربِ َّي ِةَ .ق َالَ :ف َق َال
ب َ
وو َقائع َها َ َّ
النَّبِ ُّيَ :ذ َ
اك ِع ْل ٌم لاَ َيضرُ ُّ َم ْن َج ِه َله ولاَ َينْ َف ُع َم ْن َعلِ َمهُ .ث َّم َق َال النَّبِ ُّي :إِ َّنماَ ا ْل ِع ْل ُم
ِ
ِ
وما َخلاَ ُه َّن َف ُه َو َف ْض ٌل»(((.
مك ََم ٌةَ ،أ ْو َف ِر َ
ثَلاَ َث ٌة :آ َي ٌة حُْ
يض ٌة َعاد َل ٌةَ ،أ ْو ُسنَّ ٌة َقائ َم ٌةَ ،
فإذن ،عىل طالب العلم أن هيتم بالعلوم التي تنفعه يف هدفه.

العلوم املهمة لطالب العلم
إن أهم علم عىل اإلطالق هو علم التوحيد أو علم الكالم أو العقائد.
يقول أمري املؤمننيَ :
«أ َّو ُل الدِّ ِ
ين َم ْع ِر َفتُه ،و َكماَ ُل َم ْع ِر َفتِه الت َّْص ِد ُيق بِه ،و َكماَ ُل
يق بِه تَو ِحيدُ ه ،و َك ُل تَو ِح ِ
الت َّْص ِد ِ
يده ا ِ
إلخْلاَ ُص َله»(((.
ماَ ْ
ْ

مع األسف قد نجد بعض الطلبة هيتم بباقي العلوم أكثر من علم التوحيد ،فاليوم

االختالف والنزاع بني املذاهب ليس اختالف ًا فرعي ًا -كالتكتُّف يف الصالة أو يف قول

آمني فيها -وإنام هذا االختالف فرع خالف أسايس أسبق منه يف أصول الدين ،وهو
اخلالف يف اإلمامة ،واإلمامة ترجع إىل النبوة ،والنبوة ترجع إىل صفات اهلل ،Uأي

يقسم الناس إىل مذاهب وإىل أديان هو أصول الدين ،أ ّما
إىل التوحيد ،فاألساس الذي ّ
اخلالفات الفرعية فهي نتائج وثمرات اخلالف يف أصول الدين.
فأهم العلوم عىل اإلطالق هو علم التوحيد.

ثم علم فروع الدين ،ألن السلوك يتوقف عليه ،فالبد من معرفة املسائل االبتالئية

((( الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،1ص ،32باب صفة العلم وفضله وفضل العلامء :ح.1
((( هنج البالغة :ج ،1ص.15-14
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التي تنظم سلوك اإلنسان وعالقته مع اهلل تعاىل ،ومع أخيه اإلنسان.
ثم يدرس العلوم األخرى وهيتم هبا :األهم فاألهم.

وأشار الشيخ يف هناية هذه الفقرة إىل أن علم التوحيد يمتاز عن غريه بيشء ،وهو

أنه ال يقبل الظن بل البد فيه من اجلزم واليقني ،وأن علم التوحيد له تأثري يف احلال ويف
املوحد يف احلياة خيتلف عن
املآل ،كام بينَّ الشيخ املحقق ذلك يف بداية الفصل ،فسلوك ّ

سلوك غريه ،ومصريه يف املآل خيتلف عن مصري غريه.

فينبغي لطالب العلم أن يقدم علم التوحيد ويعرف اهلل تعاىل بدليل قطعي.

ثم قال الشيخ« :وخيتار العتيق َ
دون املحدَ ثات ،قالوا( :عليكم بالعتيق ،وإياكم

واملحدَ ثات)».

بيان ذلك:
يف الدين عنرصان :عنرص ثابت ،وعنرص متغيرِّ .

أصول الدين وفروع الدين والسلوكيات األخالقية أكثرها من النوع الثابت،

فالتوحيد عقيدة ثابتة مذ وجد اإلنسان عىل األرض ،تؤكّد أنه ليس هلل رشيك ال يف
العبادة وال يف اخلالقية وال الرازقية وال التدبري.

والنبوة أيض ًا هو منصب إهلي يوحى بموجبه لرجال خيتارهم اهلل تعاىل إلبالغ

رسالته ويؤيدهم بمعجزة تُثبت صدقهم ،وهي كذلك بالنسبة جلميع األنبياء ويف

خمتلف العصور.

وهكذا فروع الدين ،فالصالة واجبة منذ شرُ ِّ ع اإلسالم ،والصوم واحلج واجبات،

ّ
وسيظل هذا الوجوب إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

وكذلك ما حتكم به الفطرة اإلنسانية من الثوابت األخالقية كحسن الصدق

مولعلا رايتخا

59

والعدل واألمانة ،وقبح الكذب والظلم واخليانة.

هذه أمور ثابتة غري قابلة للتغري والتبدل ،ولكن هذا ال يعني مجود الدين وعدم

مواكبته ملتطلبات العرص احلديث واحتياجات اإلنسان املستحدثة ،فديننا دين العلم
والتقدم واحلضارة.

إذن كيف نوفق هذا الكالم مع ما يذكره املحقق يف اختيار العتيق القديم؟

اجلواب واهلل العامل:

أن املحقق عنى بقوله (العتيق) :األمور الرضورية ا ُملس َّلمة غري املختلف فيها ،أي

عىل طالب العلم أن يبدأ فيها لتكون له قاعدة رصينة ينطلق منها إىل التفرعات العلمية

الكثرية ،وهبذا يكون عندنا تالؤم واضح بني عنرص الثبات يف الرشيعة وبني عنرص

التغري.

فاملقصود من العتيق :العنرص الثابت البدهيي غري املختلف فيه.
فعىل طالب العلم يف بداية مسريته العلمية ،أن يبني معتقداته ،ويقيم مبتنياته

وسلوكياته عىل قواعد و ُأسس رصينة ،تمُ كِّنه من الصمود أمام االختبارات والشبهات
واالنحرافات.

ورد عن اإلمام الباقر أنه قال« :الـْم ْؤ ِمن َأص َل ِ
ـج َب ُل ُي ْس َت َق ُّل
ـج َب ِل ،ا ْل َ
ب م َن ا ْل َ
ُ ُ ْ ُ
ِمنْه ،وا ْل ُـم ْؤ ِم ُن لاَ ُي ْس َت َق ُّل ِم ْن ِدينِه شيَْ ٌء»(((.
أ ّما إذا كان أساسه ضعيف ًا مهزوز ًا فإنه لن يصمد طوي ً
ال أمام التحديات املختلفة.

ومع األسف البعض من الناس وصلوا إىل ما وصلوا إليه من العلم ،ولكن بسبب

أساسهم الضعيف غري الرصني ،انحرفوا وفشلوا فش ً
تعرضوا لالختبار،
ال ذريع ًا حني َّ
((( الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،2ص ،241باب املؤمن وعالماته وصفاته :ح.37
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فبعض أصحاب األئمة املؤمتنني عندهم إىل احلدّ الذي جعلوهم وكالء هلم ،كعيل

بن محزة البطائني الذي كان من ثقات اإلمام الكاظم ،وأحد وكالئه ،ولكن حني

تويف اإلمام وترك عنده أمواالً كثرية ،مل يتحمل هذا االختبار ،فأنكر إمامة اإلمام
الرضا ،وا َّدعى أن اإلمام الكاظم مل يمت ،بل غاب ،وعليه فتكون هذه األموال

له!

ولو كان يعتقد بإمامتهم عن أساس رصني ونفس عفيفة طاهرة ،ملا باع دينه من

أجل دنيا دنية.

والشلمغاين كان مرشح ًا ليكون سفري ًا لإلمام املهدي ،وكان عىل قدر ٍ
عال من

العلم ،فانقلب عىل عقبيه حينام صارت السفارة إىل احلسني بن الروح.

وعىل هذا ،فالبد لطالب العلم أن ينطلق من أرض صلبة قوية ،كي ال يرتدّ عىل
ت َغز هَْلا ِم ْن َب ْع ِد ُق َّو ٍة َأ ْنكاث ًا﴾ (النحل ،)92 :ويكون منطلقه
عقبيه فيكون ﴿كَا َّلتِي َن َق َض ْ
منطلق ًا صحيح ًا موفق ًا بإذن اهلل تعاىل.

تون ،كام قيل( :عليكم با ُملت ِ
«وخيتار ا ُمل َ
ُون)».
قال الشيخ املحقق:
ُ

وهذه املسألة لن يعيشها إلاّ من قىض عمره يف طلب احلوايش ،حتّى قيل (من طلب

احلوايش ما حوا شيئ ًا).

فالعلامء ملا كتبوا كتبهم وضعوا فيها عصارة أفكارهم وما جادت به عقوهلم الثرة

الغنية ،فعىل الطالب أن يستفيد من املتون ويتقنها ،فإذا انتهى من كتاب ،انتقل إىل كتاب
آخر وهكذا ،وطبيعة العلم طبيعة تراكمية حيث تتجمع املعلومات وترتاكم يف ذهن

الطالب .نعم ،يمكنه أن يستفيد من احلوايش يف مراحل متقدمة عندما يتقن املتون وجيد

الوقت الكايف ملطالعتها.

مولعلا رايتخا

�أ�سئلة:
س /1ملاذا لزم طالب العلم اختيار بعض العلوم دون بعض؟
س /2بني :ما هي العلوم املهمة لطالب العلم؟

س/3ما هو معنى (العتيق) يف كالم املحقق؟
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اختيار الأ�ستاذ
عن أمري املؤمنني أنه قال« :إنام املستحفظون لدين اهلل هم الذين أقاموا الدين

ونرصوه وحاطوه من مجيع جوانبه وحفظوه عىل عباد اهلل ورعوه»(((.

واألور َع،
خيتار األع َل َم،
اختيار األُستاذ ،فينبغي أن
قال املحقق« :وأ ّم��ا
َ
َ
ُ

واألسن».
َ

يمكن أن ُيستفاد من كالم املحقق عدة أمور نذكرها فيام يأيت:

ْسان إِ ٰىل
أوالً :عن زيد الشحام ،عن أيب جعفر يف قول اهللَ ﴿ :Uف ْل َينْ ُظ ِر الإْ ِ ن ُ
َط ِ
عام ِه﴾((( ،قال :قلت :ما طعامه؟ قال« :علمه الذي يأخذه ممن يأخذه»(((.

يشري اإلمام الباقر أن للمعلم أثر ًا يف أعامق نفس الطالب ،ويظهر ذلك األثر

واضح ًا عىل اعتقادات الطالب وقناعاته وسلوكه ،فصفات املعلم ترسي إىل نفس

الطالب واعتقاده وسلوكه من حيث يشعر أو ال يشعر ،ومن هنا أكَّد املحقق عىل
طالب العلم أن خيتار ِمن املع ّلمني َمن يتَّصف بالورع -بل بشدة الورع -وأن يكون
أعلم األساتذة وأسنّهم ،أي أكربهم سنّ ًا...
ِ
وحوله إىل سلوك
علمهّ ،
ثاني ًا :عىل طالب العلم أن خيتار من املع ّلمني َمن أ ّثر فيه ُ

عميل.

((( عيون احلكم واملواعظ  -لليثي .180-
((( (عبس.)24 :
((( املحاسن  -أمحد بن حممد بن خالد الربقي :ج ،1ص.220
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أي خيتار املعلم العامل بعلمه ،أ ّما إذا كان عمل املعلم ال يوافق علمه ،فهذا معناه

أنه مل يستفد من علمه شيئ ًا ،ومن مل يستفد من علمه ،كيف ينفع به اآلخرين؟! كام روي
يف وصية ذي القرنني :ال تتعلم العلم ممن مل ينتفع بهّ ،
فإن َمن مل ينفعه علمه ال ينفعك(((.

ثالث ًا :عىل طالب العلم أن يدرك أن غذاء البدن الطعام ،وأن غذاء الروح والعقل

هي املعلومات التي يودعها يف ذهنه ،ولذا فإن عىل طالب العلم أن يتفكر جيد ًا يف

علومه ،ويتثبت قبل حتصيله العلم ،وكام يقول اإلمام احلسن« :عجب ملن يتفكر يف

مأكوله ،كيف ال يتفكَّر يف معقوله ،فيجنب بطنه ما يؤذيه ،ويو ّدع صدره ما يزكيه»(((.

عندما تدخل املعلومات غري الصحيحة إىل الذهن تكون أشبه بالفايروس الذي

يصيب برنامج احلاسوب احلديث ،فيؤدي إىل تشويش البيانات ،وإظهار نتائج غري

دقيقة.

كذلك النفس إذا دخلها هذا الفايروس ،فربام يسري الطالب يف االتجِّ اه اخلاطئ

ميض فرتة
ف ُيضل الطريق ،ويظن أنه عىل جادة الصواب ،وال يكتشف خطأه إلاّ بعد ّ
طويلة لريى نفسه أنه كان يسري يف حفرة ،ويدور يف حلقة مفرغة!

أحيان ًا يدرس اإلنسان لسنوات عديدة ويصل إىل مراحل دراسية عالية وإذا به

ينقلب عىل عقبيه ،والسبب هو وجود خلل ما يف املقدمات ،وإلاّ لو كانت املقدمات

كلها صحيحة لكانت النتائج حت ًام صحيحة.

يقولون يف املنطق :إن النتيجة تتبع أخس املقدمات.
((( الدعوات  -قطب الدين الراوندي :ص.158/63
((( الدعوات  -قطب الدين الراوندي :ص ،375/145-144ويف نسخة البحار (ما ُيرديه) بدل ما
(يزكيه) ،والظاهر أنه يمكن احلكم بصحة كال النقلني ،وتكون األوىل عىل العطف ،فيكون املعنى :أنه
كام جينب بطنه ما يؤذيه ،عليه أن يودع عقله ما يزكيه ،والثانية عىل احلال ،فيكون املعنى :عجبت كيف
جينب بطنه ما يؤذيه ،ولكنه يودع عقله ما يرديه.
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فعىل الطالب أن يبدأ بخطوات صحيحة وعلمية رصينة ،ومن أوىل هذه اخلطوات

هو االختيار الصائب للمعلم ،فيختار املعلم الورع املستقيم الكفوء من الناحية العلمية،
الذي يفهم املطالب جيد ًا ،وينقلها لطالبه بأمانة عالية ،وأن يكون كبري السن ،ألنه غالب ًا

ما يكون أكثر خربة ،وإن كان بعض الشباب له خربة فائقة أيض ًا ،فإذا توفرت هذه

الصفات يف املعلم صار الطالب أقرب للوصول إىل اهلدف.

ثم قال الشيخ« :وينبغي أن ُي ِ
أي عل ٍم ُيرا ُد يف امليش إىل حتصيله».
شاو َر يف طلب ّ

يشري املحقق يف هذا املقطع إىل التث ّبت يف طلب العلم ،أي إن العلم يمتاز

بمجموعة من اخلصائص منها :أنه يشء غري قار ،أي غري ثابت ،بل متحرك قابل
لالنفالت ،كالزئبق غايل الثمن ،يصعب إمساكه والسيطرة عليه.

وملا كان كذلك ،فالبد أن نوجد له ظرف ًا يتَّصف بالثبات ،لنتمكن بواسطته من

تثبيت العلم واالحتفاظ به.

أشار املحقق  -هنا  -إىل بعض األمور التي من شأهنا أن تثبت العلم ،وسيبني فيام

بعد اآلثار السلبية املرتتبة عىل عدم االلتزام هبا.
/1املشاورة:

أن يشاور يف طلب أي علم ُيراد حتصيله ،بأن يسأل طلبة العلم الذين سبقوه عن

الكتاب الذي يريد دراسته ،وعن الوقت الالزم لدراسته.
/2التأنيّ :

وصل املتع ِّلم إىل ٍ
َ
بالد ُيريدُ ْ
أن يتع َّل َم فيها ،فليكُن أن
حيث قال املحقق( :وإذا
ُ

رب شهرين ،حتّى كان اختياره ل ُ
ألستاذ مل ُي َؤد
ال َ
يعج َل يف االختالط مع العلامء ،وأن يص َ
إىل تركه والرجوع إىل اآلخر ،فال ُيبارك له).
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إن العلم ليس متاح ًا للجميع ،فقد يتطلب حتصيله أن هياجر الطالب من بلده

ويتغرب ويبتعد عن أهله ووطنه.

اليوم واحلمد هلل أصبح العلم هو من يطرق األبواب من خالل مواقع التواصل

االجتامعي واإلذاعات وغريها من الوسائل التي جتعله يف متناول يد الطالب.

ولكن مهام تطورت الوسائل العلمية ،يبقى اجلو الروحي للحوزة واحلضور احلي

يف الدرس له أثره املنقطع النظري ،وخصوص ًا حوزة النجف األرشف فإن هلا روحانية

خاصة ،لذلك نالحظ أن العلامء يف كل مكان ،يتمنّون احلضور يف حوزة النجف
األرشف والدراسة فيها ،فإذا قيل يف سرية أحد العلامء أنه درس أو حرض البحث
اخلارج يف النجف األرشف ،فإن هذا ُيعدّ له ميزة يمتاز هبا عن غريه ،ولذا رأينا بعض

العلامء والفضالء مستقرين يف بلداهنم ولكن بمجرد سقوط النظام جاؤوا إىل النجف

األرشف.

فطالب النجف األرشف له شخصية متم ِّيزة عن غريه ،مع احرتامنا وإجاللنا لكل

طلبة العلوم ،وبأي مكان.

فاملحقق يشري إىل أن الطالب الذي يأيت من بلدان بعيدة ،عليه أن يتأنّى وال

يعجل يف االختالط مع العلامء ،وأن يصرب شهرين ،وهذه املدة كافية  -يف تقدير
الشيخ - للتأين يف القرار ،فإذا كان اختياره لألستاذ عن ٍ
تأن وروية مل يضطر إىل تركه
والرجوع إىل اآلخر ،فال ُيبارك له.

فعليه أن يصرب قلي ً
ال حتّى يتبينَّ له من هو األستاذ األعلم واألورع.
قال املحقق« :فينبغي أن ي ْثب َت ويصبرِ عىل ُأ ٍ
ٍ
كتاب ،حتّى ال يكون
ستاذ ،وعىل
َ ُ
َ

 -برتكه  -أ ْبترَ َ ».
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من أهم األمور التي تضيع العلم هو االنتقال من كتاب إىل كتاب آخر قبل إمتامه،

والتحول من مرحلة إىل مرحلة الحقة قبل إكامل سابقتها ،فاملعلومات مرتابطة ،والتنقل
بني الكتب واملراحل يضيع الكثري منها ،باإلضافة إلضاعة الوقت واجلهد.

فإذا بدأ الطالب بقراءة كتاب ،فعليه أن يتمه من الغالف إىل الغالف حتّى تتم

فائدته.

َ
يصري ماهر ًا فيه».
آخر ق ْب َل أن
ثم قال املحقق« :وعىل فن ،حتّى ال
يشتغل بفن َ
َ

وهذه التفاتة رائعة من املحقق :إتقان فن أو علم معني أفضل من املعرفة االنتقائية.
فالطالب البد أن يصرب عىل علم من العلوم حتّى يتقنه وينتقل إىل آخر ،مع مالحظة

أن العلوم تتداخل وتتكامل فيام بينها ،بمعنى أن بعضها يقع مقدمة لبعض.
مثالً :الذي يريد أن يتخصص بعلم التوحيد ،فإ

نه حيتاج إىل علم النحو والبالغة واملنطق والفلسفة وتفسري القرآن الكريم.
فهذه العلوم مرتابطة مع بعضها ،وهي بمجموعها توصل إىل إتقان علم التوحيد.
عندما نقول :إن عليك أن تبدأ بأحد العلوم ،ال يعني أن تدرس النحو مثالً،

تتدرج يف أخذك للعلم ،فتأخذه مرتب ًا متدرج ًا حسب
وترتك بقية العلوم ،بل عليك أن َّ

مرحلتك.

«غلبت كل ذي فنون ،وغلبني ذو فن واحد» أي
ينقل عن الشيخ البهائي أنه قال:
ُ

خري من عدة
إن املتخصص بعلم واحد يغلب من له عدة علوم ،ألن اتقان فن واحد ٌ
فنون غري متقنة.

ثم قال املحقق« :وعىل ب َل ٍد ،حتّى ال ينْت َِق َل إىل ٍ
بلد آخر ،من غري رضورة».
َ
َ

أي ْ
أن يصرب عىل بلد معني للدراسة ،فإن عدم ذلك كله يفرق األمور املقربة
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للتحصيل ويشغل القلب ويضيع األوقات ،لذا قالّ :
مور
فر ُق األُ َ
«فإن ذلك ك َله ُي ِّ
املقربة إىل التحصيل ،و ُيشغل القلب ،و ُيض ّي ُع األوقات».

ِ
والور َع وصاحب الطب ِع
ثم قال« :وأ ّما اختيار الرشيك ،فينبغي أن خيتار ا ُملجد،
كثار الكالم ،وا ُمل ِ
الكسالن ،وا ُملع َط ِلِ ،
ِ
وم ِ
فس ِد ،والفتّان»....
وحيرتز من
ويفر
ُ
املستقيمّ ،

وقيل:

ف���اع��� َت�ِب�رِ ِ
األرض ب��أس�مائ��ه��ا
َ

واع�� َت�ِب�رِ ِ
ِ
بالصاحب».
الصاحب
َ

من األمور املثبتة للعلم أيض ًا املباحثة والنقاش خارج حلقة الدرس ،فإن لذلك

األثر الكبري يف تثبيت املعلومة ،وهذا يقتيض اختيار الزميل بكل دقة ،كام ب َّينه الشيخ.
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�أ�سئلة:
س /1كيف يتم اختيار األستاذ بطريقة صحيحة؟
س/2ما هي أساليب تثبيت العلم؟

س/3ما هي صفات الرشيك يف طلب العلم؟
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تعظيم العلم و�أهله
عن رسول اهلل األعظم قال« :ثالثة ال يستخف بحقهم إلاّ منافق بينّ النفاق :ذو
الشيبة يف اإلسالم ،واإلمام املقسط ،ومع ّلم اخلري»(((.
قال املحقق:

«وينبغي أن ُيع ّظم العلم وأهله بالقلب غاية التعظيم.

قيل :احلرم ُة خري من الطاعة ،حتّى مل يأخذ الكتاب ،ومل ُيطالع ،ومل يقرأ الدرس،

إلاّ مع الطهارة».

يف هذا املقطع يكمل املحقق ما ينبغي لطالب العلم يف طلبه للعلم ويف عالقته

مع أستاذه ويف عالقته مع أصل العلم.
فيشري إىل أمرين يف هذا املجال:
الأمر الأول :حق العلم:

يشري املحقق إىل رضورة أن ينتبه طالب العلم إىل ّ
أن للعلم حقوق ًا البد من مراعاهتا،

وخالصة تلك احلقوق هي التايل:

احلق الأول� :أخذ العلم بالطريقة ال�صحيحة:
البعض يسأل ويقول :ملاذا ال أجد تأثري ًا للعلم يف سلوكي رغم السنوات الطويلة

التي قضيتها يف طلب العلم؟!
((( تنبيه اخلواطر.212/2 :
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يبدو أن اجلواب هو :أن هناك طريقة خاصة ألخذ العلم ،والطالب إذا مل يضبط

طريقة أخذ العلم قد ال يصل إىل اهلدف .وطريقة أخذ العلم ذكرها رسول اهلل عرب

مخس مراحل(((:

املرحلة األوىل :اإلنصات:

ويوجه نفسه إىل األستاذ.
أي أن يسكت الطالب
ّ
املرحلة الثانية :االستامع:

يوجه نفسه لفهم ما يسمع ،وهذا فرق بني السامع واالستامع ،فالسامع هو
بمعنى أن ّ

جمرد دخول الصوت إىل األذن ،وأما االستامع فإنه توجيه النفس للصوت وفهم ووعي

ما يسمع.

املرحلة الثالثة :احلفظ:

واحلفظ حيتاج إىل آليات ومن أمهها:

 - 1كتابة العلم.
 - 2تكرار القراءة واالستامع.

ُينقل يف أحوال بعض العلامء أنه كان كل يوم يراجع آخر عرشين درس ًا حتّى يصل

إىل درسه الفعيل .ويعيد املراجعة يف اليوم الثاين ،وهكذا حتّى يراجع كل درس عرشين

مرة.

 - 3توجيه النفس.
((( دعائم اإلسالم  -القايض النعامن املغريب :ج ،1ص ،79عن رسول اهلل أنه قال« :أربعة تلزم
كل ذي حجى وعقل من أمتي ،قيل :يا رسول اهلل ،وما هي ،قال :استامع العلم ،وحفظه ،والعمل به،
ونرشه.
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املرحلة الرابعة :العمل بالعلم:

إذا حتول العلم إىل سلوك عميل فإنه ال ُينسى ،ومثاله الواضح هو التعليم التطبيقي،

أي تطبيق ما يراد تعليمه عملي ًا ،حيث يكون أرسع يف التعلم ،وأثبت للمعلومة.
فتطبيق العلم من أرسع الطرق حلفظه.
املرحلة اخلامسة :نرش العلم:

من ُيرد أن يكون عامل ًا فعليه بنرش العلم ،فكل يشء يقل عىل اإلنفاق إلاّ العلم ،فإنه

أنفقت منه ازداد.
كلام
َ

احلق الثاين للعلم :التوا�ضع للمع ِّلم وللمتع ِّلم:
أ ّما عن التواضع للمعلم فهذا األمر واضح جد ًا.

ورد عن أمري املؤمنني أنه قال« :ليس من أخالق املؤمن التملق ...إلاّ يف طلب

العلم»(((.

إن العلم حيتاج إىل أن يذهب اإلنسان ويطلبه من أهله ،فالعلم يتطلب التواضع.

وكذلك عندما يصبح طالب العلم عامل ًا ،فعليه أن يكون متواضع ًا ،كام ورد يف
امء ج َّب ِ
ب َب ْاطِ ُلكُم
ارينَ ،ف َي ْذ َه َ
بعض الروايات عن اإلمام الصادق« :ال تكُونُوا ُع َل َ

بِ َح ِّقكُم»(((.

فالتواضع للمع ِّلم وللمتع ِّلم من حقوق العلم .ولذا فإنك ال جتد طالب علم قد

نفعه علمه وفيه يشء من كرب.

إن بعض طلبة العلم يتحرج من دخول الدرس بعد أستاذه ،وحيرص عىل احلضور

((( اجلامع الصغري  -جالل الدين السيوطي :ج ،2ص.7671/464
((( الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،1ص ،36باب صفة العلامء ،ح.1
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قبله ،إجالالً وتواضع ًا ملعلمه.
الأمر الثاين :تعظيم �أهل العلم:
وهذا أيض ًا ما أكّدت عليه الروايات كثري ًا ،كام روي عن اإلمام زين العابدين
ِ
ِ
«و َح ُّق َسائِ ِس َ
يم َل ُه َوالت َّْو ِق ُري
يف رسالته املسامة برسالة احلقوق ،يقولَ :
ك بِا ْلع ْل ِم ال َّت ْعظ ُ
مِ ِ ِ ِ
َكَ ،وال جُ ِ
االستِماَ ِع إِ َل ْي ِه َوا ِ
إل ْق َب ُال َع َل ْي ِهَ ،و َأ ْن ال ت َْر َف َع َع َل ْي ِه َص ْوت َ
يب َأ َحد ًا
َل ْجلسهُ ،
ت َ
وح ْس ُن ْ
ِ
ِِ ِ
يب ،وال تحُ َدِّ َ
َاب ِعنْدَ ُه
َي ْس َأ ُل ُه َع ْن شيَْ ٍء َحتَّى َيك َ
ُون ُهو ا َّلذي يجُ ِ ُ
ث فيِ مجَْلسه َأ َحد ًا ،وال َت ْغت َ
وأ ْن تَدْ َفع عنْه إِ َذا ُذكِر ِعنْدَ َك بِس ٍ
وأ ْن َتسْترُ عيوبه و ُت ْظ ِهر من ِ
وءَ ،
َأ َحد ًاَ ،
َاق َب ُه َوال جُ َتالِ َس
َ َ ُ
ُ
َ
َ ُُ َُ َ َ َ
ِ
ك َمالئِ َك ُة اللهَِّ َع َّز َو َج َّل بِ َأن َ
ك َش ِهدَ ْت َل َ
ت َذلِ َ
َّك
ي َل ُه َولِ ّي ًاَ ،فإِ َذا َف َع ْل َ
َل ُه َعدُ ّو ًا ،وال ُت َعاد َ
ت ِع ْل َم ُه للِهَِّ َج َّل َو َع َّز ْاس ُم ُه ال لِلن ِ
َّاس ،وال حول وال قوة إال باهلل»(((.
َق َصدْ َت ُهَ ،و َت َع َّل ْم َ
وحتى تتضح املسألة ،نذكر اآلداب التي ينبغي مراعاهتا مع العامل األستاذ بنقاط:

 - 1إكرام العامل واألستاذ:

فقد ورد عن النبي« :من أكرم فقيه ًا مسل ًام ،لقي اهلل يوم القيامة ،وهو عنه راض،

ومن أهان فقيه ًا مسل ًام ،لقي اهلل يوم القيامة وهو عليه غضبان»(((.

ويف حديث آخر عنه« :من أكرم عامل ًا فقد أكرمني ،ومن أكرمني فقد أكرم اهلل،

ومن أكرم اهلل فمصريه إىل اجلنة»(((.

فبعض الناس يتجرأ عىل العامل ويتلفظ بألفاظ غري الئقة ،وحياول أن خي ّطئ العامل

ويع ّلق سل ًبا عىل ترصفاته.

((( اخلصال  -الشيخ الصدوق :ص.567
((( عوايل الآللئ  -ابن أيب مجهور اإلحسائي :ج ،1ص.359
((( موسوعة العقائد اإلسالمية  -حممد الريشهري :ج ،2ص3084/447؛ عن جامع األخبار:
.196/111
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أتذكر يف بداية دخويل إىل احلوزة نصحني أحد اإلخوة قائالً :ال تتكلم عىل أي عامل

من العلامء ،أو فقيه من الفقهاء ،ألن له حرمة ،وهذه احلرمة تأيت من إخالصه هلل تعاىل

ولو لليلة واحدة!

وهلذا البد أن نع ّظم العامل ونحرتمه ،ألن إكرام العامل إكرام اهلل ،والذي هيني الفقيه

يستهني بأمر اهلل.U

 - 2عدم االستخفاف به:

فربام هيفو األستاذ هفوة علمية ،وربام ينكشف مطلب ما للطالب وال ينكشف

لألستاذ ،فعىل كل حال األستاذ ليس معصوم ًا ،فمن املمكن أن ختفى عليه أوضح
الواضحات ،فال يصح أن يحُ تقر األستاذ ملثل هذا السبب.

عن رسول اهلل« :من احتقر صاحب العلم فقد احتقرين ،ومن احتقرين فهو

كافر»(((.

يف حديث آخر ألمري املؤمنني« :ال يستخف بالعلم وأهله إلاّ أمحق جاهل»(((.

وبعض األحاديث تذكر سبب لزوم عدم االستخفاف بالعامل ،فعن أمري املؤمنني

أنه قال« :ال حتقرن عبد ًا آتاه اهلل عل ًام ،فإن اهلل تعاىل حي ّقره حني آتاه إياه»(((.
 - 3غض الصوت عنده.

يف الرواية عن رسول اهلل أنه قال« :من غض صوته عند العلامء جاء يوم القيامة

مع الذين امتحن اهلل قلوهبم للتقوى من أصحايب ،وال خري يف التملق والتواضع إلاّ ما
((( موسوعة العقائد اإلسالمية  -حممد الريشهري :ج ،2ص3092 /449؛ عن إرشاد القلوب:
.165
((( عيون احلكم واملواعظ  -عيل بن حممد الليثي الواسطي :ص.541
((( كنز الفوائد  -أبو الفتح الكراجكي :ص.147
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كان يف اهلل Uيف طلب العلم»(((.
 – 4متابعته.

ِ
ان اللهَّ بِه ،و َطا َعتَه
ين ُيدَ ُ
قال أمري املؤمنني« :ا ْع َل ُموا َأ َّن ُص ْح َب َة ا ْل َع مِالِ وا ِّت َبا َعه د ٌ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ِ
ور ْف َع ٌة فِ ِ
وجِ ٌ
يل
لس ِّيئَات ،و َذخ َري ٌة ل ْل ُم ْؤمن َ
يه ْم فيِ َح َياتهِ ِ ْم ،مَ
َمك َْس َب ٌة ل ْل َح َسنَات ممَْ َحا ٌة ل َّ
َب ْعدَ ممَ َاتهِ ِ ْم»(((.
 – 5خدمته.

رشف للطالب أن خيدم أستاذه ،كام ورد عن أمري املؤمنني أنه قال :إذا رأيت

عامل ًا فكن له خادم ًا»(((.

 - 6ترك مماراته ومناقشته نقاش ًا طوي ً
ال وجمادلته إىل حد اإليذاء:

مِ
العال لعلمه و َد ْع
يف وصية اإلمام الكاظم هلشام بن احلكم قال له« :ع ِّظم

منازعته»(((.

هذه أهم اآلداب التي ينبغي مراعاهتا مع األستاذ.

�أ�سئلة:
س/1كيف يتم أخذ العلم بالطريقة الصحيحة؟
س /2ما هي أهم اآلداب التي تلزم مع األستاذ؟
س/3وضح :كيف يتم االستخفاف باألستاذ؟
((( موسوعة العقائد اإلسالمية  -حممد الريشهري :ج ،2ص3100 /450؛ عن الفردوس،2 :
.2263 ،45
((( الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،1ص ،188باب فرض طاعة األئمة ،ح.14
((( عيون احلكم واملواعظ  -عيل بن حممد الليثي الواسطي :ص.134
((( حتف العقول  -ابن شعبة احلراين :ص.394
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�آداب الكتابة
عن النبي األعظم قال« :من كتب عني عل ًام أو حديث ًا ،مل يزل ُيكتب له األجر ما

بقي ذلك العلم واحلديث»(((.
قال املحقق:

«وينبغي أن يجُ ود كتاب َة الكتاب ،وال ي ِ
قرم َط ويرتك احلاشية ،إلاّ عند الرضورة ،ألنه
ُ
ّ َ
إن عاش ن َِد َمْ ،
ْ
وإن مات ُشتِ َم».
يرى املحقق أن عىل طالب العلم أن يضع يف حسبانه أن العلم هو نوع موجود

غري قار  -إن صح التعبري  -يعني أنه موجود ال يثبت وال يستقر ،بل يتحرك ويزول

يفر منه ،وتقييدُ ه يكون
–كام تقدم-؛ لذا وجب عىل طالب العلم أن يق ّيده ،حتّى ال ّ

بالكتابة ،حتّى يمكن الرجوع إليه واالستفادة منه.
يف األثر :إن ما كُتب قر ،وما ُحفظ فر.

وورد عن الرسول األعظم« :قيدوا العلم بالكتاب»(((.

ورد عنهم أيض ًا« :اكتبوا ،فإنكم لن حتفظوا حتّى تكتبوا».

«أن عىل طالب العلم أن يكتب العلم ألنه سيحتاجه يوم ًا ما»(((.
ووردّ :

((( كنز العامل  -املتقي اهلندي :ج ،10ص.28951 /183
((( حتف العقول  -ابن شعبة احلراين :ص.36
((( وردت يف هذا الصدد العديد من الروايات نورد هنا ما ذكره يف الكايف  -الشيخ الكليني :ج،1
ص ،52باب رواية الكتب واحلديث ،األحاديث 8 :و 9و 10و.11
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وقبل أن نذكر حيثيات الكتابة ال بد من إشارة مهمة ،وهي:

أن عىل طالب العلم أن جيعل يف حسبانه ومن أهدافه أن يرتك صدقة جارية بعد

موته ،وأن يرتك عل ًام ينتفع به .فنحن نالحظ أن علامءنا -ومنهم املحقق الطويس تويف
(672هـ) ونحن اليوم يف سنة (1439هـ)((( أي ما يقارب ( )800سنة وكتابه التجريد
درس إىل اآلن ،وهكذا كتاب آداب املتعلمني.-
ُي َّ

أي بركة هذه يف عمره ويف عمله! هنيئ ًا له ،ورمحة اهلل عليه.
والشيخ الكليني عاش يف عرص الغيبة الصغرى ،والشيخ املفيد أدرك هنايات الغيبة

الصغرى ،وإىل اآلن كتبهم تُدرس وتُقرأ.

لذا فأن العلامء باقون ما بقي الدهر.(((.

«م ْن َس َّن ُسنَّ ًة َح َسنَ ًةَ ،ف َله َأ ْج ُر َها َ
وأ ْج ُر َم ْن َع ِم َل بهِ َ ا إِ ىَل
روي عن رسول اهللَ :
َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِةِ ،م ْن َغيرْ ِ َأ ْن ُينْ َق َص ِم ْن ُأ ُج ِ
ور ِه ْم شيَْ ٌء »(((.
ويف حديث آخر لرسول اهلل بفضل الكتابة أنه قال« :املؤمن إذا مات ،وترك

ورقة واحدة عليها علم ،تكون تلك الورقة يوم القيامة سرت ًا فيام بينه وبني النار ،وأعطاه
ِ
ب َيتَّكِ ُل َعلىَ ا ْلكِتَا َب ِة».
َع ْن َأبيِ َع ْبد اللَ ق َال« :ا ْل َق ْل ُ
و َع ْن َأبيِ َب ِص ٍري َق َالَ :س ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِد اللَ ي ُق ُ
ون َحتَّى َت ْك ُت ُبوا».
ول« :ا ْك ُت ُبوا َفإِ َّنك ُْم لاَ تحَْ َف ُظ َ
ِ
ِ
ون إِ َل ْي َها».
«احت َِف ُظوا بِ ُك ُتبِك ُْم َفإِ َّنك ُْم َس ْو َ
َاج َ
و َع ْن ُع َب ْيد ْب ِن ُز َر َار َة َق َالَ :ق َال َأ ُبو َع ْبد اللْ :
ف تحَْ ت ُ
ِ
ت َف َأ ْو ِر ْ
ُب ،و ُب َّ
ك فيِ إِ ْخ َوانِ َ
ث ِع ْل َم َ
ث
كَ ،فإِ ْن ِم َّ
و َع ِن المُْ َف َّض ِل ْب ِن ُع َم َر َق َالَ :ق َال ليِ َأ ُبو َع ْبد الل« :ا ْكت ْ
يكَ ،فإِنَّه َي ْأ يِت َعلىَ الن ِ
ك َبن ِ َ
ُك ُت َب َ
ون فِيه إِلاَّ بِ ُك ُتبِ ِه ْم».
ان َه ْرجٍ لاَ َي ْأن َُس َ
َّاس ز ََم ُ
((( وهي سنة تدريس هذا الكتاب.
((( هنج البالغة :ج ،4ص ،36قال أمري املؤمنني« :يا كميل ،هلك خزان األموال وهم أحياء،
والعلامء باقون ما بقي الدهر ،أعياهنم مفقودة ،وأمثاهلم يف القلوب موجودة».
((( الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،5ص ،10-9باب وجوه اجلهاد ،ح.1
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اهلل Uبكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات»(((.

جيود خ َّطه» وكام جاء« :اخلط احلسن يزيد احلق
قال« :وعىل طالب العلم أن ّ

وضوح ًا»(((.

و «ال ُي ِق ْر َمط» والقرمطة هي التقارب بني احلروف والكلامت بحيث ال تتميز

الكلامت عن بعضها.

ويرتك احلاشية إلاّ عند الرضورة ،حتّى ال يتلف الكتاب ،وإذا كتب يف احلوايش

يكتب بشكل واضح ومرتب.

ويكمل العبارة« :فإن عاش ندم وإن مات شتم».
خيتار
ثم قال« :وينبغي أن يستمع العلم بالتعظيم واحلرمة ،ال باالستهزاء ،وال ُ
فوض أمره إىل ُأستاذه ،ألن األُستاذ قد حصل له التجارب
نوع ًا من العلم بنفسه ،بل ُي ُ
ٍ
يليق بطبيعته».
وعرف ما ينبغي ،لكل
يف ذلك عند التحصيل،
واحد ،وما ُ
َ
أي :ألن األستاذ بحكم جتربته وخربته يستطيع أن يرشد الطالب ملا ينفعه من

العلوم.

قال« :وينبغي لطالب العلم أن ال جيلس قريب ًا من األُستاذ عند السبق ،بغري

ِ
أقرب إىل
القوس ،ألنه
(عذر إلاّ للرضورة) ،بل ينبغي أن يكون بينه وبني األُستاذ َقدَ ُر
ُ

التعظيم».

هذه من آداب الطالب مع أستاذه((( ،وهي تدخل ضمن مفهوم (التعظيم) الذي

هيتم به كثري ًا مع أستاذه ،وهي أمور كثرية ،ذكر منها املحقق
يلزم عىل طالب العلم أن ّ
((( الدعوات  -قطب الدين الراوندي :ص.791/275
((( اجلامع الصغري  -جالل الدين السيوطي :ج ،1ص.4134/636
((( وقد تقدمت أمور أخرى يف عنوان :تعظيم األستاذ وأهله.
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يف هذا املقطع أمرين:
الأمر الأول:
أن عىل طالب العلم إذا وصل إىل مكان الدرس قبل غريه من زمالئه ،أن ال جيلس

قريب ًا من األستاذ ،اللهم إلاّ إذا كان له عذر معني ،أو رضورة ،كام لو كان سمعه ثقي ً
ال

فيحتاج إىل اجللوس قريب ًا من األستاذ قبل غريه من زمالئه ليتمكن من استامع الدرس
بصورة أوضح ،أو غريه من األعذار.

الأمر الثاين:
أن يعمل عىل أن تكون هناك مسافة بينه وبني أستاذه ،وال أقل من (قدر قوس)،

والقوس هو ما ترمى به السهام ،وقدره يعني املسافة بني طرفيه ،والتي قد تُقدّ ر بذراع.

وال هيمنا االختالف الذي ذكره أهل اللغة يف ما هو املقصود من قدر القوس((( ،بعد أن

كان املقصود هو ترك مسافة فيام بني الطالب واألستاذ إلبراز تعظيم الطالب ألستاذه،
والذي قد يكون بقدر ذراع ،وقد يكون بأكثر من هذا املقدار ،وهذا تابع لتقدير الطالب،
وسعة املكان ،ومنزلة األستاذ(((.

((( يف عمدة القاري  -العيني :ج ،14ص :91قال صاحب (العني) :قاب القوس قدر طوهلا ،وقال
اخلطايب :هو ما بني السية واملقبض ،وعن جماهد :قدر ذراع ،والقوس الذراع :بلغة أزدشنة ،وقيل:
القوس ذراع يقاس به .وقال الداودي :قاب القوس ،ما بني الوتر والقوس.
((( جاء يف اخلصال  -الشيخ الصدوق :ص ،504أبواب الستة عرش :من حق العامل ست عرشة
خصلة ،ح ،1عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب أنه قال« :إن من حق العامل أن ال تكثر السؤال
عليه ،وال تسبقه يف اجلواب ،وال تلح عليه إذا أعرض ،وال تأخذ بثوبه إذا كسل ،وال تشري إليه بيدك،
وال تغمزه بعينك ،وال تساره يف جملسه ،وال تطلب عوراته ،وأن ال تقول :قال فالن خالف قولك،
وال تفيش له رس ًا ،وال تغتاب عنده أحد ًا ،وأن حتفظ له شاهد ًا وغائب ًا ،وأن تعم القوم بالسالم وختصه
بالتحية ،وجتلس بني يديه ،وإن كانت له حاجة سبقت القوم إىل خدمته ،وال متل من طول صحبته فإنام

نأ يبني ام
ملعلا ُبلاط هنم زرتحي غ
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طالب العلم
ما ينبغي �أن يحرتز منه
ُ
قال« :وينبغي لطالب العلم أن ِ
حيرت َز عن األخالق الذميمة ،فإهنا كالب

معنوية» ،وقال رسول اهلل« :ال تدخل املالئكة بيت ًا فيه كلب أو صورة»(((.

املقصود من املالئكة هي املعارف اإلهلية أي العلم ،والبيت هو القلب ،فبيت

املعارف هو قلب اإلنسان ،والصورة هو التمثال.

فإذا كان هذا القلب فيه كلب أو متثال بمعنى أن فيه شيئ ًا من الصفات الذميمة ،فال

تدخله املعارف.

ولكي يتَّضح املطلب نشري إىل نقاط ثالث:
النقطة الأوىل :االحرتاز عن الأخالق الذميمة.
أن االحرتاز عن األخالق الذميمة مطلوب من اجلميع عىل حد سواء ،وليس فقط

من طالب العلم ،نعم هو يف حق طالب العلم أشد وآكد؛ ألن طالب العلم سيكون
واجهة دينية ،وتراه الناس مم ِّث ً
ال ومرآة للدين.

هو مثل النخلة ،فانتظر متى تسقط عليك منها منفعة .والعامل بمنزلة الصائم القائم املجاهد يف سبيل
اهلل ،وإذا مات العامل انثلم يف اإلسالم ثلمة ال تسد إىل يوم القيامة ،وإن طالب العلم ليشيعه سبعون ألف
ملك من مقريب السامء».
((( املبسوط  -الشيخ الطويس :ج ،4ص323؛ ويف اخلصال  -الشيخ الصدوق :ص:155/138
قال رسول اهلل« :إن جربئيل أتاين فقال :إنا معرش املالئكة ،ال ندخل بيت ًا فيه كلب ،وال متثال
جسد ،وال إناء يبال فيه».
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وللدين وعاء ،ووعاؤه حسن اخللق ،كام ورد« :اخللق وعاء الدين»(((.

وروي عن الشقران موىل رسول اهلل قال :خرج العطاء أيام أيب جعفر وما يل

شفيع ،فبقيت عىل الباب متحري ًا ،وإذا أنا بجعفر الصادق ،فقمت إليه فقلت له :جعلني
اهلل فداك ،أنا موالك الشقران ،فرحب يب وذكرت له حاجتي فنزل ودخل وخرج

كمه فص ّبه يف كمي ثم قال« :يا شقران ،إن احلسن من كل أحد حسن ،وإن
وأعطاين من ّ

منك أحسن؛ ملكانك منا ،وإن القبيح من كل أحد قبيح ،وإنه منك أقبح».
وعظه عىل جهة التعريض ألنه كان يرشب(((.

وورد عنه أيض ًا« :كونوا زين ًا لنا ،وال تكونوا شين ًا علينا»(((.

فطالب العلم يمثل اإلم��ام الصادق ويمثل رس��ول اهلل وأه��ل بيته

األطهار .فالبد له من أن يتحلىّ بالصفات احلميدة ،وجياهد نفسه ليتخلص من
يستحق عنوان طالب
الصفات الذميمة ،بل ويبتعد عن كل ما ال يليق به ،وإلاّ فإنه ال
ّ

علم.

واألخطر من ذلك ،واألعظم مسؤولية أمام اهلل تعاىل ،حينام يصبح طالب العلم

عام ً
ال من عوامل انحراف الناس وابتعادهم عن دين اهلل القويم ،ألنه بصفاته الذميمة

مشوهة عن الدين وأهله ،فيقطع الطريق إىل اهلل تعاىل.
وسوء أخالقه يعكس صورة ّ
روي عن أيب عبد اهلل أنه قال« :إِ َذا َر َأ ْيت ُُم ا ْل َع مِال َ حُ ِم ّب ًا لِدُ ْن َياه َفاتهَّ ِ ُموه َعلىَ ِدينِك ُْم،
((( اجلامع الصغري  -جالل الدين السيوطي :ج ،1ص.4140/637
((( يف مناقب آل أيب طالب  -ابن شهر آشوب :ج ،3ص.362
((( يف األمايل  -الشيخ الصدوق :ص :17/657/484عن سليامن بن مهران ،قال :دخلت عىل
الصادق جعفر بن حممد وعنده نفر من الشيعة ،فسمعته وهو يقول« :معارش الشيعة ،كونوا لنا زين ًا،
وال تكونوا علينا شين ًا ،قولوا للناس حسن ًا ،واحفظوا ألسنتكم وك ّفوها عن الفضول وقبيح القول».

نأ يبني ام
ملعلا ُبلاط هنم زرتحي غ

ِ
ب لِشيَْ ٍء يحَ ُ ُ
ب».
وط َما َأ َح َّ
َفإِ َّن ك َُّل حُم ٍّ
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و َق َالَ :
«أ ْو َحى اللهَّ إِ ىَل َد ُاو َد :لاَ جَْت َع ْل َب ْينِي و َب ْين َ
َك َعال مِ ًا َم ْفتُون ًا بِالدُّ ْن َياَ ،ف َي ُصدَّ َك
ِ
ك ُق َّطاع َط ِر ِ ِ ِ
َع ْن َط ِر ِ
م َّبتِيَ ،فإِ َّن ُأو َلئِ َ
ين ،إِ َّن َأ ْدنَى َما َأنَا َصانِ ٌع بهِ ِ ْم َأ ْن
يق حَ َ
ي ا مُْل ِريد َ
يق ع َباد َ
ُ

َاج يِات َع ْن ُق ُلوبهِ ِ ْم»(((.
َأن ِْز َع َحلاَ َو َة ُمن َ

النقطة الثانية :االحرتاز من متدد ال�صفات الذميمة.
نوع متدّ د رسط��اين ،فليس اليسء وجودها يف النفس
أن الصفات الذميمة هلا ُ

وحسب ،بل األسوأ هو امتدادها إىل األعامل الصاحلة بحيث تؤثر فيها وتبطلها ،وهو ما

يسمى يف االصطالح القرآين بـ(اإلحباط).

كان ُي ِريدُ حَْ
ف إِ َل ْي ِه ْم
اليا َة الدُّ نْيا َو ِزينَتَها ن َُو ِّ
﴿م ْن َ
قال تعاىل فيمن يريد الدنيا وزينتهاَ :
ونُ .أولئِ َ ِ
َأ ْع هَُ
ين َل ْي َس هَُل ْم فيِ الآْ ِخ َر ِة إِلاَّ الن َُّار َو َحبِ َط ما
امل ْم فِيها َو ُه ْم فِيها ال ُي ْبخَ ُس َ
ك ا َّلذ َ
ون﴾ (هود.)16-15 :
َصنَ ُعوا فِيها َوباطِ ٌل ما كانُوا َي ْع َم ُل َ
إذن عىل طالب بالعلم أن حيذر أشد احلذر من مساوئ األخ�لاق املهلكات،

خري من العالج.
والوقاية دوم ًا ٌ

وإذا حدث وأصيب بإحدى هذه الصفات الذميمة ،فعليه املبادرة إىل التخلص

منها ،وإزالتها من صفحة النفس رسيع ًا من قبل أن تستحكم فيها ويمتد تأثريها إىل
الصفات احلسنة واألعامل الصاحلة فتمحوها وتبطلها ،وحينها ستكون اخلسارة فادحة

ال تقدر بثمن!

يصورون اخللق السيئ ويم ّثلونه بالشوكة النابتة يف طريق اإلنسان ،فإنه
العلامء ّ

يسهل عليه التخلص منها ما دامت صغرية وضعيفة ،ولكن إذا قويت وامتدت جذورها
((( الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،1ص ،46باب املستأكل بعلمه واملباهي به :ح.4
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يف األرض فإنه يصعب اقتالعها.
النقطة الثالثة :ارتباط الأخالق بع�ضها مع البع�ض.
ٌ
مرتبط بعضها مع البعض
أن األخالق عموم ًا -سواء كانت احلسنة أو السيئة-

اآلخر ،بحيث تشكل شبكة متكاملة ،يصعب اإلفالت منها فيام لو قويت واستحكمت

وأحاطت باإلنسان وسلوكه.

ت بِ ِه َخطِي َئ ُت ُه﴾ (البقرة.)81 :
ب َس ِّي َئ ًة َو َأحا َط ْ
قال تعاىلَ ﴿ :ب ٰىل َم ْن ك ََس َ

وكمثال ملا يصيب بعض طلبة العلم :لو أراد الطالب أن يناقش مسألة علمية ،قد

يدخل بنية حسنة ،ولكن قد يتحول النقاش إىل املراء وحب الظهور والغلبة ،وإثبات

رأيه  -حق ًا كان أم باط ً
ال  ،-أو يؤلف كتاب ًا فيداخله العجب وحب الشهرة واالعتداد

بالرأي ،وهكذا يف كل جمال يكون العمل عرضة لإلحباط ،ويكون صاحبه عرضة

للهالك والسقوط.

نأ يبني ام
ملعلا ُبلاط هنم زرتحي غ

�أ�سئلة:
س/1وضح أهم آداب الكتابة.

س/2وضح أهم آداب الطالب مع أستاذه.
س/3ما هي األمور التي ينبغي لطالب العلم أن حيرتز منها؟
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اجلد واملواظبة والهمة يف طلب العلم.
عن رسول اهلل األعظم أنه قال« :منهومان ال يشبعان :طالب علم ،وطالب

وأما طالب الدنيا فيتامدى يف الطغيان»(((.
فأما طالب العلم فيزداد رىض الرمحنّ ،
دنياّ ،
قال املحقق الطويس( :الفصل الرابع :يف اجلد واملواظبة واهلمة:

ثم البد لطالب العلم من اجلد ،واملواظبة واملالزمة ،قيل( :من طلب شيئ ًا وجدَ

وجدَ  ،ومن َق َر َع باب ًا و َل َج َو َل َج) ،وقيل( :بقدر ما تتعنّى ُ
(حيتاج
تنال ما تتمنّى) .وقيل:
ُ
َ
يف التعلم إىل جدّ الثالثة :املتع ّلم ،واألستاذ ،واألب  -إن كان يف احلياة .)-

إن من أهم سنن وأنظمة هذا العامل هو أنه مبني عىل أنه ال يشء فيه ُيعطى باملجان

بل لكل يشء ثمن ،وطبع ًا الثمن خيتلف باختالف املطلوب ،فإذا أراد اإلنسان أن يصبح

غني ًا مثالً ،فعليه أن يتقن صناعة أو مهارة معينة ،وعليه أن يبذل غاية جهده ،ويضحي
براحته ،ويرصف أوقاته يف سبيل كسب املال ،فالغنى ال يتحقق إلاّ بتحقق أسبابه.

وكذا لو أراد الشخص أن تكون له أرسة ،عليه أن يبذل املال واجلهد والوقت،

فاألرسة واألوالد ال حتصل باملجان.

ِِ
وحتّى اجلنة ال حتصل باملجان! قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللَ اشْترَ ِ
ني َأ ْن ُف َس ُه ْم
ى م َن ا مُْل ْؤمن َ
ٰ
ون فيِ َسبِ ِ
َو َأ ْم هَُ
ون﴾ (التوبة.)111 :
ون َو ُي ْق َت ُل َ
يل اهللِ َف َي ْق ُت ُل َ
وال ْم بِ َأ َّن هَُل ُم الجَْ َّن َة ُيقاتِ ُل َ

وعن أمري املؤمننيَ « :ألاَ ُح ٌّر َيدَ ُع َه ِذه ال ُّلماَ َظ َة((( َأل ْهلِ َها؟! إِنَّه َل ْي َس َأل ْن ُف ِسك ُْم

((( بحار األنوار  -العالمة املجليس :ج ،1ص.182
((( بقايا الطعام يف الفم ،يريد هبا الدنيا.
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وها إِلاَّ بهِ َ ا»(((.
َث َم ٌن إِلاَّ الجَْ نَّ َة ،فَلاَ َتبِي ُع َ

فاجلنة حتتاج لثمن ،وهو النفس.
وهكذا ،كل يشء فله سبب أو أسباب جيب األخذ هبا لكي يتحقق.

وهذه سنة هلل يف خلقه ألنه َ
اء إِلاَّ بِ َأ ْس َب ٍ
اب»(((.
«أ َبى اهللُ َأ ْن يجُْ ِر َ
ي األَ ْش َي َ

باملجان ،وإنام له ثمنه اخلاص،
والعلم مشمول هبذه السنة العامة ،فهو ال حيصل ّ

وقطع ًا ك ّلام كان اليشء ثمين ًا نفيس ًا ،ك ّلام غىل ثمنه وارتفع سعره.

وهنا أشار املصنف إىل بعض املفردات املرتتبة بعضها عىل البعض اآلخر،
وهيِ :
اجلد واملواظبة واهلمة.
وعلينا أن نوضحها مفردة مفردة.
((( هنج البالغة :ج ،4ص.105
((( يف الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،1ص ،183باب معرفة اإلمام والرد إليه ،ح ،7عن أيب عبد
ٍ
ِ
اهلل أنه قالَ :
وج َع َل لِك ُِّل َس َب ٍ
اء إِلاَّ بِ َأ ْس َب ٍ
ب
ابَ ،ف َج َع َل لك ُِّل شيَْ ء َس َبب ًاَ ،
«أ َبى اهللُ َأ ْن يجُْ ِر َ
ي األَ ْش َي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اك َر ُس ُ
وج ِه َله َم ْن َج ِه َله َذ َ
ول
وج َع َل لك ُِّل ع ْل ٍم َباب ًا نَاطق ًا َع َر َفه َم ْن َع َر َفه َ
وج َع َل لك ُِّل شرَْ حٍ ع ْل ًامَ ،
شرَْ ح ًاَ ،
اللَ ون َْح ُن».
وجاء يف هامش املصدر :أي جرت عادته سبحانه عىل وفق قانون احلكمة واملصلحة أن يوجد األشياء
باألسباب كإجياد زيد من اآلباء واملواد والعنارص وإن كان قادر ًا عىل إجياده من كتم العدم دفعة بدون
األسباب وكذا علوم أكثر العباد ومعارفهم جعلها منوطة برشائط وعلل وأسباب كاملعلم واإلمام
والرسول وامللك واللوح والقلم وإن كان يمكنه إفاضتها بدوهنا وكذا ساير األمور التي جتري يف العامل
ففيام هو بصدد بيانه من احلاجة إىل اإلمام اليشء :حصول النجاة والوصول إىل درجات السعادات
األخروية أو األعم والسبب :املعرفة والطاعة ،والرشح :الرشيعة املقدسة ،والعلم بالتحريك أي ما
يعلم به الرشع أو بالكرس أي سبب علم وهو القرآن والباب الناطق الذي به يوصل إىل علم القرآن:
النبي يف زمانه واألئمة بعده فظهر أنه البد يف حصول النجاة والوصول إىل اجلنة الصورية
واملعنوية من معرفة النبي واإلمام ،وحيتمل أن يكون العلم :الرسول والباب :اإلمام فقوله:
ذاك راجع إليهام مع ًا واألول أظهر.
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جلد:
/1ا ِ
هو االجتهاد يف األمور ،يعني بذل اجلهد والطاقة ،ويتضمن هذا البذل معنى

الرسعة والنشاط واالهتامم.

فطلب العلم حيتاج إىل بذل اجلهد ،والرسعة ،ألن العمر يمر رسيع ًا ،ولو قسنا سعة

العلم بالنسبة إىل مدة أعامرنا ،لرأينا بوضوح أن العمر ال يكفي لتحصيل أي علم إلاّ إذا

بذلنا قصارى جهودنا ،ون ّظمنا أوقاتنا تنظي ًام جيد ًا ،بحيث نحرص عىل الوقت أكثر من

حرصنا عىل أموالنا من الضياع ،ففي هذه احلالة قد نحصل عىل بعض العلم.

ومن هنا قيل :اعط العلم ُك َّلك ،يعطك بعضه((( .وقيل :العلم ال يعطيك بعضه

حتّى تعطيه ُك َّلك(((.

إذن ،اجلد يعني االجتهاد مع العجلة ،وهو نقيض اهلزل ،أو هو املعرب عنه يف القرآن
ِ ِ
تاب بِ ُق َّو ٍة﴾ (مريم ،)12 :يعني ِ
بجدٍّ
يى ُخذ ا ْلك َ
الكريم بـ(القوة) ،قال تعاىل﴿ :يا يحَْ ٰ
وحز ٍم واهتام ٍم.
ِ
فاجلدُّ يتضمن ثالثة أمور:

 - 1بذل اجلهد والطاقة.
 - 2التعجل واالهتامم.
 - 3من غري هزل.

ولذلك ورد عن أمري املؤمنني أنه قال« :عىل املتعلم أن ُيدْ أب نفسه يف طلب

العلم ،وال يمل من تعلمه ،وال يستكثر ما علم»(((.

((( منية املريد  -الشهيد الثاين :ص.169
((( منية املريد  -الشهيد الثاين :ص ،227وقد نُسبت هذه الكلمة للخليل الفراهيدي.
((( عيون احلكم واملواعظ  -عيل بن حممد الليثي الواسطي :ص.328
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يذكرون يف أحوال الشيخ صاحب اجلواهر أنه استمر يف كتابة كتابه (جواهر

الكالم) حتّى ليلة وفاة ولده.
/2املواظبة:

قال« :والبد لطالب العلم من املواظبة عىل الدرس ،والتكرار يف أول الليل

ووقت السحر ،وقت مبارك ،وقيل( :من أسهر نفسه
وآخره ،فإن ما بني العشائني،
َ
فرح قلبه بالنهار) ،ويغتنم أيام احلداثة ،وعنفوان الشباب».
بالليل فقد َ

املواظبة :مأخوذة من الفعل وظب ،ووظب عىل اليشء وظوب ًا ،يعني :دام عليه،

واملواظبة هي املداومة عىل اليشء ومالزمته وتعهده.

وهنا سؤال :ملاذا طلب العلم حيتاج للمواظبة واملالزمة؟
واجلواب :ألن العلم لكي يثبت حيتاج إىل املالزمة واملداومة ،أ ّما الذي ال يداوم

عىل طلب العلم ،فإنك ال جتد املعلومات تثبت عنده ،ولذا ال يمكن أن يكون ناجح ًا

يف ما يطلب.

واملواظبة تقتيض عدة أمور ،منها:
 - 1كتابة العلم.
 - 2املباحثة مع الزميل.
ويرسخها يف الذهن.
 - 3تكرار الدروس ،فإن التكرار من شأنه أن يث ّبت املعلومة ّ

التوسعية ،بمعنى أن
ومن هنا نجد أن الدراسة احلوزوية هي من نوع الدراسة
ّ

الطالب مث ً
ال عندما يأخذ النحو يدرس كتاب األجرومية ،ثم يدرس كتاب قطر الندى،
فريى نفس املنهجية ،ولكن بشكل أوسع ،ثم تتسع أكثر يف األلفية البن الناظم أو البن

عقيل ،وهكذا تتكرر املعلومات وتتوسع كلام انتقل الطالب إىل مرحلة دراسية أعىل.
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وكذلك يف علم أصول الفقه ،نرى مث ً
ال احللقة األوىل للسيد الشهيد(رمحه اهلل

تعاىل)تكون املعلومة فيها مبسطة وخمترصة ،ولكن يف احللقة الثانية نفس املعلومة
تتشعب وتتوسع ،ويف البحث اخلارج تزداد تشعب ًا وعمق ًا واتِّساع ًا .وبفضل هذه
املنهجية احلكيمة ترسخ املعلومة وتثبت.

ولذا قال املصنف« :البد لطالب العلم من املواظبة والتكرار يف أول الليل

وآخره ،وسيأيت أن ما بني العشائني والسحر وقت مبارك أيض ًا».

وقيل« :من أسهر نفسه يف الليل ،فقد ّفرح قلبه بالنهار» هذا إذا كان الطالب

يستوعب يف سهره ما يقرأ ،وإلاّ فالنوم أفضل له ،ليأخذ قسطه من الراحة ،ويستعيد

نشاطه ملذاكرة درسه يف اليوم التايل.

والبد لطالب العلم أن يغتنم أيام احلداثة وعنفوان الشباب ،إذ من الواضح أن

الشاب أقدر عىل السهر واجلهد واالجتهاد .ولكن ال يعني ذلك أن يصل إىل حد
اإلرهاق ،فطلب العلم وإن كان يتطلب اجلد واملواظبة ،إلاّ أنه ينبغي أن يكون برفق.

عن رسول اهلل« :إن هذا الدين متني ،فأوغلوا فيه برفق (((،وال تكرهوا عبادة

اهلل إىل عباد اهلل ،فتكونوا كالراكب ا َملنبت((( الذي ال سفر ًا قطع وال ظهر ًا أبقى»(((.(((،

((( اإليغال :السري الشديد واإلمعان يف السري والوغول الدخول يف اليشء يعني سريوا يف الدين برفق
وأبلغوا الغاية القصوى منه بالرفق ال عىل التهافت واخلرق وال حتملوا عىل أنفسكم وال تكلفوها ما ال
تطيق فتعجز وترتك الدين والعمل [هامش املصدر].
((( يقال للرجل إذا انقطع به سفره وعطبت راحلته :قد انبت ،من البت ،بمعنى القطع فهو مطاوع
بت [هامش املصدر].
((( الظهر :املركب ،يريد أنه بقي يف طريقه عاجز ًا عن مقصده مل يقض وطره وقد أعطب مركبه
[هامش املصدر].
((( الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،2ص ،86باب االقتصاد يف العبادة ،ح.1
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وإلاّ قد تكون النتيجة عكسية.

وبعبارة أخرى :أن جلسمك عليك حق ًا ،فالبد أن تراعي ذلك احلق.

وطالب العلم إنسان متوازن يف كل أموره ،ومنها :أنه يوازن بني راحة بدنه وراحة

عقله ،يقرأ ،ويدأب عىل القراءة ،ولكن إذا رأى أنه قد أجهد نفسه إىل احلد الذي بدأ ال

يفهم املطالب جيد ًا ،أو ال يفهمها هنائي ًا ،فهنا عليه أن يرتك القراءة ،ويأخذ قسط ًا من
الراحة ،وأفضل طريقة  -لكي ال يتعب الذهن  -هو تنظيم وقت الدراسة بحيث حيدد

هلا الوقت الالزم مسبق ًا ،حتى حيصل عىل العلم بدون تعب وإرهاق بإذن اهلل تعاىل.
 /3الهمة يف طلب العلم.

اء مََّلا ا ْز َد َو َج ْ
ت ،ا ْز َد َو َج ا ْلك ََس ُل وا ْل َع ْج ُز َف َ
عن أمري املؤمنني« :إِ َّن األَ ْش َي َ
نتجا َب ْين َُهماَ
ا ْل َف ْق َر»(((.

قال املحقق« :والبد لطالب العلم من اهلمة العالية يف العلم ،فإن املرء يطري

مهته عىل حفظ مجيع الكتب ل ُيحصل
هبمته كالطري يطري بجناحيه .فالبد أن تكون َّ
َّ
ِ
مهة عالية ،ال
البعض .فأ ّما إذا كانت له مهة ،ومل يكن له جد ،أو كان له جد ومل تكُن له َّ
حيصل له إلاّ القليل من العلم».
الهمة
هذه الكلمة  -اهلمة  -تتضمن عدة معاين:

أوالً :أن اهلمة هي قوة نفسية تدفع اإلنسان لطلب معايل األمور ،وترك سفاسفها،

أو هي فعل نفيس جانحي داخيل يدفع اإلنسان لطلب معايل األمور ،وقد روي عن
((( الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،5ص ،86باب كراهية الكسل ،ح.8
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رسول اهلل« :إن اهلل...Uحيب معايل األمور ويكره سفاسفها»(((.
وال شك أن العلم هو من أعىل األمور وأرشفها.

ثاني ًا :العزم عىل فعل هذا األمر  -الذي هو من معايل األمور  -حقيقة ،وليس جمرد

تصور ومتنّي ،ليس جمرد حلم من أحالم اليقظة ،بأن حيلم اإلنسان أن يكون عامل ًا.

ثالث ًا :أن يكون للقلب اعتناء واهتامم هبذا اليشء الذي حتركت نحوه اهلمة ،فاهلمة

تستبطن انشغال القلب واهتاممه بذلك األمر ،يعني ليس أمر ًا ثانوي ًا عابر ًا.

فإذا توفرت هذه األمور الثالثة ،أنتجت بمجموعها ما يسمى بـ(اهلمة).

ِ
فه ّم ُة الطالب هي ما يدفعه للقراءة واملذاكرة ،والصرب عىل املشاق وختطي العقبات.

كام أن عىل طالب العلم أن يرفع من مستوى مهته وطموحه ،حتى إذا مل حيقق

طموحه ،فالبد أنه حيقق مستوى دون الطموح بقليل ،أ ّما لو كان مستوى طموحه من
األساس منخفض ًا ،فإنه ال حيقق شيئ ًا يف الغالب.

قيل :إن أحدهم وقت احتضاره سأل ابنه :من قدوتك يف احلياة؟ فأجاب :أنت يا

أيب .فقال األب :إذن خرست ،ألين اتخَّ ذت من اإلمام عيل قدوة يل طوال حيايت ،ومل
كنت أنا قدوتك؟!
أصل إلاّ إىل ما وصلت إليه ،فكيف بك ،إذا ُ

واملتحصل :جيب أن تكون مهة الطالب عالية يف حتصيل العديد من العلوم وإتقاهنا،

وأن ال يكتفي بالسهل اليسري منها.

روي عن الرسول األعظم أنه قال« :ذر الناس يعملون :فإن اجلنة مائة درجة ،ما

بني كل درجتني كام بني السامء واألرض ،والفردوس أعالها درجة وأوسطها ،وفوقها

((( جممع الزوائد  -اهليثمي :ج ،8ص.188
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عرش الرمحن ،ومنها تفجر أهنار اجلنة ،فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس»(((.

َان َنز ََل علىَ رج ٍل بِال َّطائِ ِ
و َع ْن َأبيِ َج ْع َف ٍرَ ق َال :إِ َّن َر ُس َ
ف َق ْب َل
��ول الل ك َ
َ َ ُ
ا ِ
م َّمد ًا إِ ىَل الن ِ
َّاسِ ،ق َ
إلسْلاَ مَِ ،ف َأك َْر َمهَ ،ف َلماَّ َأ ْن َب َع َ
يل لِ َّلر ُج ِل :أتَدْ ِري َم ِن ا َّل ِذي
ث اللهَّ حُ َ
ِ
ِ
يم َأبيِ َطالِ ٍ
وج َّل إِ ىَل الن ِ
ب
َّاس؟ َق َال :لاَ َ .قا ُلوا َلهُ :ه َو حُ َ
َأ ْر َس َله اللهَّ َع َّز َ
م َّمدُ ْب ُن َع ْبد اللهَّ َيت ُ
ِ
ِ ِ
الر ُج ُل َعلىَ
َان َنز ََل بِ َ
وه َو ا َّل ِذي ك َ
ُ
ك بِال َّطائف َي ْو َم ك ََذا وك ََذا َف َأك َْر ْمتَهَ .ق َالَ :ف َقد َم َّ
رس ِ
ول اللَ ف َس َّل َم َع َل ْيه َ
وأ ْس َل َمُ ،ث َّم َق َال َله :أ َت ْع ِر ُفنِي َيا َر ُس َ
ْت؟
وم ْن َأن َ
ول اللهََّ .ق َالَ :
َ ُ
ف فيِ الجَْ ِ
ت بِه بِال َّطائِ ِ
اهلِ َّي ِة َي ْو َم ك ََذا وك ََذا َف َأك َْر ْمت َ
ُكَ .ف َق َال
َق َالَ :أنَا َر ُّب ا مَْلن ِْز ِل ا َّل ِذي َن َز ْل َ
َله َر ُس ُ
َكَ .ف َق َالَ :أ ْس َأ ُل َ
اجت َ
ول اللَ :م ْر َحب ًا بِ َ
ك ِما َئت َْي َش ٍاة بِ ُر َعاتهِ َ اَ .ف َأ َم َر َله
كَ ،س ْل َح َ
َر ُس ُ
ول الل بِماَ َس َأ َل.
الر ُج ِل َأ ْن َي ْس َأ َلنِي ُس َؤ َال َع ُج ِ
وز َبنِي إِسرْ َ ائِ َ
يل
ُث َّم َق َال ألَ ْص َحابِهَ :ما ك َ
َان َعلىَ َه َذا َّ
مِ
ت عجو ُز بنِي إِ ائِ َ مِ
وسى؟! َف َقا ُلواَ َ :
وسى؟
ُل َ
يل ُل َ
وما َسأ َل ْ َ ُ َ سرْ َ

ِ ِ
ِ
وس َ
ف ِم ْن ِمصرْ َ َق ْب َل َأ ْن
وسى َأ ِن احمْ ْل ع َظا َم ُي ُ
َف َق َال :إِ َّن اللهَّ َع َّز ذك ُْره َأ ْو َحى إِ ىَل ُم َ
تخَْر َج ِمن َْها إِ ىَل األَ ْر ِ
وس َ
ض ا مُْل َقدَّ َس ِة بِ َّ
اءه َش ْي ٌخ
الشامَِ .ف َس َأ َل ُم َ
ُ
وسى َع ْن َقبرْ ِ ُي ُ
فَ .ف َج َ
ِ
ني
َان َأ َحدٌ َي ْع ِر ُ
َف َق َال :إِ ْن ك َ
اءتْه َق َالَ :ت ْع َلم َ
ف َقبرْ َ ه َففُلاَ َن ُةَ .ف َأ ْر َس َل ُم َ
وسى إِ َل ْي َهاَ ،ف َلماَّ َج َ
ِ
ك ما س َأ ْل ِ
ِ
ِ
تَ .ق َال :لاَ َأ ُد ُّل َ
وس َ
ك
ف؟ َقا َل ْ
تَ :ن َع ْمَ .ق َالَ :فدُ ِّليني َع َل ْيه و َل َ َ
َم ْوض َع َقبرْ ِ ُي ُ
ع َليه إِلاَّ بِحك ِْميَ .ق َالَ :ف َل ِ
ت :لاَ  ،إِلاَّ بِ ُحك ِْمي َع َل ْي َ
وج َّل
ك الجَْ نَّ ُةَ .قا َل ْ
ك! َف َأ ْو َحى اللهَّ َع َّز َ
ُ
َ ْ
ك حكْم ِ
ِ
وسى :لاَ َيكْبرُ ُ َع َل ْي َ
ت:
كَ .قا َل ْ
إِ ىَل ُم َ
وسىَ :ف َل ُ ُ
ك َأ ْن جَْت َع َل هََلا ُحك َْم َهاَ .ف َق َال هََلا ُم َ
ك فيِ َد َر َجتِ َ
ُون َم َع َ
ُون فِ َيها َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة فيِ الجَْ ن َِّة.
ك ا َّلتِي َتك ُ
َفإِ َّن ُحك ِْمي َأ ْن َأك َ
َف َق َال َر ُس ُ
ت َع ُجو ُز َبنِي إِسرْ َ ائِ َ
يل»(((.
َان َعلىَ َه َذا َل ْو َس َأ َلنِي َما َس َأ َل ْ
ول اللَ :ما ك َ

((( اجلامع الصغري  -جالل الدين السيوطي :ج ،1ص.4322 /664-663
((( الكايف  -الشيخ الكليني :ج ،8ص ،155حديث الذي أضاف رسول اهلل بالطائف.144 :
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وهكذا طالب العلم ،عليه أن يتوكل عىل اهلل ،ويعقد العزم عىل نيل املراتب العلمية

العالية ،وال يقنع بالقليل منها ،بل يكون نظره دوم ًا لألعىل ،و :عىل قدر أهل العزم تأيت
العزائم.

قال املحقق:

«وينبغي أن يبعث نفسه عىل التحصيل ِ
واجلد واملواظبة ،بالتأمل يف فضائل العلوم
ودقائقها وحقائقها ،فإن العلم يبقى ،وغريه يفنى ،فإنه حياة أبدية ،قيل( :العالمِ َ
ون (ال

يموتون) وإن ماتوا فهم أحياء) ،وكفى َّ
بلذة العلم داعي ًا  -للعاقل  -إىل حتصيله».

يف هذا املقطع يبني املصنف (رمحه اهلل تعاىل)بعض فضائل العلوم التي تدفع

الطالب للجد واملواظبة يف طلب العلم .ويدعو أيض ًا إىل التأمل يف العلم والتفكر فيه،
وهو ما أشارت له بعض النصوص الدينية ،ومنها ما روي عن أمري املؤمنني« :من

أكثر الفكر فيام تعلم أتقن علمه ،وتفهم ما مل يكن يفهم»(((.
قال املحقق:

«وقد يتو ّلد الكسل من كثرة البلغم والرطوبات .وطريق تقليله تقليل الطعام،

وذلك ألن النسيان من كثرة البلغم من كثرة رشب املاء ،وكثرة رشب املاء من كثرة
األكل ،واخلبز اليابس يقطع البلغم والرطوبة.

وكذا أكل الزبيب ،وال يكثر األكل منه ،حتى ال حيتاج إىل رشب املاء ،فيزيد

البلغم ،والسواك يقلل البلغم ،ويزيد يف احلفظ ،والفصاحة ،وكذا القيء يقلل البلغم

والرطوبات.

وطريق تقليل األكل :التأمل يف منافع قلة األكل ،وهي الصحة ،والعفة ،وغريمها.

((( عيون احلكم واملواعظ  -عيل بن حممد الليثي الواسطي :ص.435
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والتأمل يف مضار كثرة األكل ،وهي :األمراض وكاللة الطبع ،وقلة الفطنة ،وقيل:
(البِطن ُة تُذهب ِ
الفطن َة) ،وينبغي أن يأك َُل األطعمة الدسمة ،و ُيقدم  -يف األكل -

األلطف ،واألشهى ،وأن ال يسعى يف األكل والنوم إلاّ لغرض الطاعات ،كالصالة
والصوم وغريمها».

بعد أن أهنى املحقق املبادئ األساسية لطالب العلم ،وأنه حيتاج إىل ِ
اجلد
واملواظبة واهلمة العالية ،عطف الكالم عىل أن عدو هذه األمور  -أي ِ
اجلد واملواظبة

واهلمة  -هو الكسل ،لذلك أخذ يبني األسباب التي تؤدي إىل الكسل ،واألمور التي

تعالج الكسل ،وقد نستغرب من بعض العبارات ،ألهنا تعابري قديمة ،ال نستعملها يف
الوقت احلارض ،ولذا سأذكر ما تفضل به املصنف يف نقطتني لتكون العبارة مأنوسة:

النقطة الأوىل :تعريف الك�سل:
الكسل :هو التثاقل عن األمر ،والفتور عنه ،فإذا تثاقل الشخص عن أمر من األمور

اتَّصف بأنه كسل عنه ،ويقال امرأة مكسال ،يعني ال تكاد تربح مكاهنا((( ،وبتعبري أدق
يقال :إن الكسل هو التثاقل عام ال ينبغي التثاقل فيه ،فبعض األمور حيسن التثاقل فيها،
كنقل املعلومة أو اخلرب قبل الوثوق من صحته ودقته ،فيكون التثاقل يف مثل هذا بمعنى

التأين والتثبت ،ولكن بعض األمور يكون التثاقل فيها والتكاسل أمر ًا مذموم ًا ،وهو

الكسل.

وللكسل أسباب عديدة ،منها :فقدان اهلمة العالية ،وعدم حتديد اهلدف ،وامليل إىل

الراحة ،والتواكل ،وعدم حتديد جدول منضبط إلنجاز العمل ،وغريها.

((( انظر :الصحاح للجوهري ،وتاج العروس للزبيدي ،مادة (كسل).

علا بلط يف ةمهلاو ةبظاوملاو دجلا
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النقطة الثانية :طرق مقاومة الك�سل وعالجه:
أوالً :هناك بعض األطعمة تزيد من حيوية اجلسم وتبعث فيه الطاقة  -كام يقول

واملكسات والسمسم والتفاح واملاء والنعناع والبيض
املختصون  -مثل :العدس
رّ
وغريها.

ويف املقابل هناك أطعمة تؤدي إىل الكسل مثل :احللويات واملرشوبات الغازية

والدهون.

وبام أن طبائع الناس خمتلفة من شخص آلخر ،فالبد لطالب العلم أن يعرف ما

يناسبه من األطعمة مما يزيد يف حيويته ونشاطه ،وما ال يناسبه وما يسبب له الكسل
واخلمول ليبتعد عنه ،وخيتلف ذلك باختالف الطبع والعمر وقوة وسالمة اجلسم.

(((

ثاني ًا :عىل طالب العلم أن يبتعد عن مقدمات الكسل ،ومنها النوم الزائد عن

احلاجة ،ويقترص عىل ما يرفع به حاجته إىل الراحة واالستجامم.

ومن األسباب املؤدية إىل نوم الكسل هو اإلرهاق واإلعياء الذي حيدث بسبب

التعب الزائد ،والسهر أكثر مما يتحمل.

وكذا اإلكثار من بعض األطعمة الدسمة وغريها.

ثالث ًا :االبتعاد عن جمالسة البطالني ،فبعض الناس ال عمل له سوى قتل وهدر

الوقت ،فعىل طالب العلم أن حيذر من هؤالء ،ألهنم هيدرون أوقاهتم وأوقات اآلخرين.
ولكن هذا ال يعني االنعزال عن املجتمع ،بل ينبغي لطالب العلم أن يتواصل مع

أبناء جمتمعه ،وأن يكون له حضوره املتميز فيام بينهم ،ألن هذا من صميم عمله ،وهو

إرشاد الناس ومعاونتهم وقضاء حوائجهم ،ولكن باحلدّ الذي ال يؤدي إىل ضياع وقته
((( وربام يكون لنوع فصيلة الدم أثر يف ذلك كام يقول املختصون.
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وهدر طاقته.

كام ال بأس بمجالسة اإلخوان واألصحاب ومفاكهتهم بام يريض اهلل تعاىل بالطرفة

الزكية أو الذكية ،وكل ذلك بحدود اللياقة وحفظ املوقع.
عن أمري املؤمنني« :خالِطوا الناس خمالط َة إن متُّم معها بكَوا عليكم ،وإن عشتُم

َحنُّوا إليكم»(((.

رابع ًا :التوسل باهلل تعاىل ،واالستعانة به يف أن ُيبعد عنه أسباب الكسل ،وأن ّ
ينشطه

أتم وجه ،وأن يمأل له وقته بكل ما هو نافع .ودعاء مكارم
لعبادته ،وتأدية دوره عىل ّ
األخالق نافع جد ًا يف هذا األمر.

وإذا وجد الطالب من نفسه تقاعس ًا وتكاس ً
ال وخلود ًا إىل الراحة والدعة ،فعليه أن

يعالج ذلك عاجالً ،وهيرب من أسباب الكسل رسيع ًا ،ليستعيد نشاطه وحيويته بإذن

اهلل تعاىل ،فيجد يف نفسه قوة متكِّنه من تأدية دوره املقدس ،فعن اإلمام الصادق« :ما

ضعف بدن عماّ قويت عليه النية»(((.

((( هنج البالغة :ج ،4ص.4
((( األمايل  -الشيخ الصدوق :ص.6 ،526 ،408

علا بلط يف ةمهلاو ةبظاوملاو دجلا

�أ�سئلة:
س/1ما هو حمل الكتابة من العلم؟

س /2ما هو معنى اجلد؟

س/3ماذا تقتيض املواظبة؟
س/4ماذا تتضمن اهلمة؟
س /5خلص طرق مقاومة الكسل.
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زمن االبتداء بالدر�س
روي عن رسول اهلل أنه قال« :كونوا دراة ،وال تكونوا رواة ،حديث تعرفون

فقهه خري من ألف تروونه»(((.
قال املحقق:

«الفصل اخلامس :يف بداية السبق و َقدَ ِره وترتيبه:

السبق يوم األربعاء ،كام قال رسول اهلل« :ما من يشء ُب ِد َي
ينبغي أن تكون بداية َ

يف يوم األربعاء إلاّ وقد تم».

قيل :كل ٍ
عمل من أعامل اخلري البد أن يوقع يوم األربعاء ،وهذا ألن يوم األربعاء
يوم ُخ ِل َق فيه النور ،وهو يوم نحس يف حق الكفار ،فيكون مبارك ًا للمؤمنني».
السبق :بمعنى الدرس.

قال :ينبغي أن تكون بداية السبق يوم األربعاء.

من الثابت روائي ًا وفقهي ًا أن للزمان واملكان أثر ًا تكوين ًا وترشيع ًا ،خيتلف باختالف

املوارد ،مثالً :قد يستحب إيقاع الصالة يف مكان معني كأن تصيل عند أمري املؤمنني،
يف الرواية الصالة عنده بامئتي ألف((( ،أو يف مسجد السهلة ،وقد ورد عن اإلمام

يت
الصادق أنه قال أليب بصري« :يا أبا حممدَ ،أما إنيّ لو كنت بالقرب منكم ما ص َّل ُ
((( األمايل  -الشيخ املفيد :ص.32
((( يف منهاج الصاحلني  -السيد السيستاين :ج ،1ص ،187مسألة  :562تستحب الصالة يف مشاهد
األئمة ،بل قيل إهنا أفضل من املساجد ،وقد روي أن الصالة عند عيل بامئتي ألف.
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صالة إلاّ فيه»(((.

فالصالة نفسها ،لكن ازداد أجرها لعظمة املكان ،ونفس هذه الصالة قد تقع يف

مكان تُكره فيه ،فيقل أجرها ،كالصالة يف احلامم مثالً ،وقد حترم كصالة الغاصب يف

املكان املغصوب.

الدعاء يستجاب حتت قبة اإلمام احلسني.

وكذلك الزمان ،الدعاء يف شهر رمضان مستجاب ،وعند نزول املطر تفتح أبواب

السامء ،ويستحب السفر يف أوقات خمصوصة ،وبعض األخبار تذكر استحباب تناول

بعض األطعمة يف أوقات معينة.

إذن للزمان واملكان -حسب الروايات الرشيفة -مدخلية يف توقي الرضر ،أو

جلب الربكة ،أو زيادة األجر.

وهلذا جرت العادة أن يبدأ الدرس يوم األربعاء ،ملا ورد من استحباب البدء

باألمور املهمة يف يوم األربعاء ،والبعض يبدأ يوم األحد.

وهذا ما ذكره املحقق عن رسول اهلل« :ما من يشء بدأ يوم األربعاء إلاّ وقد

تم»(((.
ّ

وهنا مالحظة:

قد يسأل شخص عن مثل هذه الروايات هل هي معتربة؟ وهل صحيحة السند؟
والذي يبدو أن مثل هكذا روايات ال يرتتب عليها أثر رشعي إلزامي ،فيتم التعامل

معها وفق قاعدة التسامح يف أدلة السنن ،فالروايات الواردة يف اآلداب واألخالق
((( قصص األنبياء للراوندي ،84 :ح.63
((( املصباح  -الكفعمي :ص.516
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واألمور االجتامعية واألرسية ال حتتاج للتدقيق يف سندها ،كالروايات الواردة يف كتاب

مكارم األخالق ،فيمكننا التعامل معها وفق قاعدة التسامح يف أدلة السنن.

أ ّما الروايات التي من املمكن أن يستنبط منها حكم رشعي –إلزامي أو غري

إلزامي ،-فإهنا ختضع للبحث والتحليل والتدقيق ودراسة السند وغريه ملا هلا من أثر
يف األحكام الرشعية.

ٍ
عمل من أعامل اخلري البد أن يو َق َع يوم
ومن هنا أشار املحقق إىل أنه« :قيل :كل
األربعاء ،وهذا ألن يوم األربعاء يوم ُخ ِل َق فيه النور ،وهو يوم نحس يف حق ال ُك ّفار،
فيكون مبارك ًا للمؤمنني».

وقد روي هذا األمر يف بعض الروايات وأنه تعاىل خلق النور يف يوم األربعاء(((.
وهو يوم نحس يف حق الكفار ،ورد يف بعض الروايات أن العذاب الذي نزل عىل

بعض األقوام كان نزوله يوم األربعاء ،وقد فرس بأنه يوم النحس املستمر((( ،فإذا كان

يوم نحس للكفار ،فيكون مبارك ًا للمؤمنني.
املقدار الالزم للدر�س
قال املحقق:

ِ
َ
قدر ما ُيمك ُن
يكون َقدَ ُر
الس ِبق يف االبتداء :فينبغي أن
السبق للمبتدئ َ
«وأ ّما َقدَ ُر َ

واحتاج إىل
مرتني ،بالرفق والتدريج ،فأ ّما إذا طال السبق يف االبتداء،
َ
ضب ُطه باإلعادة َّ
اإلعادة عرش مر ٍ
ات ،فهو يف االنتهاء  -أيض ًا  -كذلك ،ألنه يعتاد ذلك ،وال ُ
يرتك تلك
ّ
((( بحار األنوار  -العالمة املجليس :ج ،54ص ،206والرواية عن أيب هريرة.
((( يف علل الرشائع  -الشيخ الصدوق :ج ،2ص ،381باب  ،112ح ،2عن أيب عبد اهلل قال:
﴿سخَّ َرها َع َل ْي ِه ْم
«األربعاء يوم نحس مستمر ،ألنه أول يوم وآخر يوم من األيام التي قال اهلل تعاىلَ :
س ْب َع َل ٍ
يال َو َثامنِ َي َة َأ َّيا ٍم ُح ُسوم ًا﴾ (احلاقة.»)7 :
َ
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ٍ
العادة إلاّ
والتكرار أ ْلف)).
بجهد كثري ،وقد قيل( :الدرس حرف،
ُ

أي إنه البد أن يكون إعطاء الدروس للمبتدئ بالتدريج وبصورة َس ِل َسة ويسرية،

مرتني حلفظها.
بحيث لو أعادها َّ

وطبع ًا هذه املسألة ختتلف باختالف قابلية الشخص واستعداده لتل ّقي العلم ،لكن

كمعدل متوسط هو ما ذكره املحقق.

صحيح أن املحقق ذكر أنه ينبغي لطالب العلم أن يتسابق مع عمره يف طلب العلم،

لكن هذا ال يعني أن يأخذ العلم برسعة ،بحيث ال يفهم ما يتلقى من دروس.

ثم إنه ينبغي أن يبتدئ بيشء يكون أقرب إىل فهمه ،واألساتذة كانوا خيتارون

للمبتدئ صغار املتون املبسوطة؛ ألهنا أقرب إىل الفهم والضبط ،مث ً
ال يف دراسة النحو
تبتدئ باألجرومية ،ومن ثم قطر الندى ،ثم األلفية وهكذا يف كل مادة علمية تتدرج

حتّى تبلغ املستوى املطلوب.

وينبغي عىل املتعلم أيض ًا أن يكتب اهلوامش مع الدرس لإليضاح وتثبيت املعلومة.
واملبيضة)؛ ألنه
كام البد من حسن اخلط ،وأفضل طريقة للكتابة طريقة (املسودة
ّ

عادة ما تكون الكتابة أثناء الدرس بشكل رسيع ،فيكون اخلط ليس بالشكل املطلوب.

سردلاب ءادتبالا نمز

�أ�سئلة:
س/1هل للزمان واملكان أثر يف الترشيع؟

س/2يف أي يوم ينبغي أن يكون بدء الدرس ،وملاذا؟
س/3هل من رضورة لتصحيح روايات اآلداب؟
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االجتهاد يف الفهم والت�أمل والتفكر...
عن االمام الصادق (صلوات اهلل وسالمه عليه) أنه قال« :خرب تدريه خري من ألف

ترويه».

(((

قال املحقق رمحه اهلل تعاىل:

ِ
ِ
«وينبغي ْ
والتفكر ،وكثرة التكْرار ،فإنّه
بالتأمل،
أن جيتهدَ يف الفهم عن االُستاذ ،أو

السبق و َك ُث َر التكْرار والتأمل ُيدْ ُ
هم.
إذا َق َل
ُ
رك و ُي ْف ُ
وقيلِ :
ِ
ِ
حرفني َخيرْ من ِح ْفظ ِو ْقرين»
هم
«ح ْف ُظ
حرفني َخيرْ من سامع َو َرقني»«و َف ُ
ِ
مر ِ
فهم الكال َم اليسري.
وإذا تهَ َ
تنيَ ،ي ْعتا ُد ذل َك ،فال َي ُ
مر ًة أو ّ
او َن يف ال َفه ِم ،ومل جيتَهدْ ّ
فينبغي ْ
يب َم ْن
َهاو َن ،بل يجَ ْ تَهدَ  ،و َيدْ ُع َو اهلل تعاىل ،و َيتَضرَ َ َع إليه ،فإنَه يجُ ُ
أن ال َيت َ

َيب َم ْن َرجاه».
َدعاه ،وال يخُ ُ

ليس مه ًام كم تقرأ ،بل املهم كم تفهم ،وكم حتفظ عن فهم ،وكم تغري سلوكك بنا ًء

عىل ما تعلمته.

وهلذا ينبغي عىل املتعلم التأين كثري ًا يف طلب العلم ،فال ينتقل إىل مرحلة الحقة إال

إذا أتقن سابقتها؛ ألن كل مرحلة تعترب أساس ًا ملا يتبعها من مراحل.

ولو انتقل الطالب إىل مرحلة أخرى قبل إتقان السابقة ،فسيكون من البعيد جد ًا

عليه أن يتمكن من إتقان املرحلة اجلديدة ،كام أنه من الصعب عليه أن يرجع للمرحلة
((( مستطرفات الرسائر البن إدريس احليل ص .640
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السابقة إلتقاهنا.

باإلضافة إىل ما يرتتب عىل ذلك من إضاعة للوقت واجلهد.

ومن األمور التي تساعد عىل هذا األمر وهو فهم املادة قبل االنتقال عنها هو:
أن يكون لدى طالب العلم منهجية معينة للقراءة واملذاكرة ،وسنذكرها -

باختصار  -يف ستة نقاط هي:

ال عىل اهلل تعاىل ،متفائ ً
1ـ أن يكون طالب العلم متوك ً
ال باخلري ،واثق ًا من نفسه ،فال

يوحي لنفسه بالضعف عن حتصيل العلم وإتقانه.

2ـ عمل ّ
ملخصات تتضمن الفكرة أو األفكار األساسية للموضوع.
فإن بعض الكتب تعرض املطلب يف صفحة كاملة أو أكثر مع التوضيحات

اإلضافية ،فعىل الطالب أن خيترص املطلب ويأخذ خالصته وفكرته األساسية ،بعدما
يفهمه جيد ًا ،ثم يصيغه بعبارة واضحة مفهومة بالنسبة إليه لتسهل عليه مراجعته.

3ـ ال بأس أن يؤرش الطالب عىل بعض املطالب ،كأن يضع خط ًا أو عالمة عىل

األمور املهمة يف الدرس.

4ـ كتابة التوضيحات.
5ـ أن يضع لنفسه أسئلة عىل املطلب العلمي الذي درسه ،ثم جييب عنها؛ ليخترب

فهمه ويتأكد من وضوحها يف ذهنه.

6ـ كام أن عىل الطالب أن ال حيرض الدرس وهو متعب مشوش الذهن ،فإن هذا

يؤثر سلب ًا عىل قدرته عىل تل ّقي الدرس وفهمه.
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ةثحابملا ةيمهأ

�أهمية املباحثة
قال املحقق رمحه اهلل تعاىل:

ِ
«والبدَ لطالب العلم من املطارحة واملنا َظ ِ
َ
رة ،فينبغي ْ
باإلنصاف ،والتأنيّ ،
يكون
أن
َ
ُ
ب وال َغ َض ِ
الش َغ ِ
ِ
بَ ،
والتأمل ،فيحرتز عن َ
واملشاور ُة إنّام
مشاورة،
فإن املناظر َة واملذاكر َة
َ
َ
الصواب ،وذلك إنّام حيصل بالتأمل واإلن ِ
ِ
ُ
ْصاف ،وال حيصل ذلك
تكون الستخراج
والش َغ ِ
بال َغ َضبَ ،
ب.

ٍ
جمرد التكرارّ ،
زيادة.
ألن فيه تكرارا مع
وفائدة املطارحة وا ُملناظرة أقوى من فائدة ّ
كان مع من ِْص ٍ
ٍ
ساعة خري من تكرار َش ٍ
ف ،سليم الط ْبع.
قيلُ ( :مطارح ُة
هر) لكن إذا َ َ َ ُ
وإياك واملذاكرة مع مت ٍ
َ
َعنت ،غري ُم ْستَقي ِم الطبعّ ،
واألخالق
فإن الطبيع َة ُم ْسترَ ِ َقة()٧٨
ّ
ُ

متعدّ َية ،واملجاورة مؤثرة».
�شروط املباحثة:

يشري املحقق يف هذا القول إىل ما يسمى باملباحثة ،بمعنى أن جيتمع اثنان من طالب

العلم ليقرأ أحدمها الدرس ويستخرج منه أسئلة واآلخر يستمع وجييب ،وتستمر

املناقشة بينهام حتى تتضح املادة لدهيام غاية الوضوح.

وللمباحثة واملطارحة رشوط ال بد من توفرها ،لتعطي ثامرها املرجوة ،نذكر منها:

1ـ أن تكون بنية القربة إىل اهلل عز وجل ،فإن النية روح العمل وسبب بقائه،

والعمل بال نية صاحلة هو عمل ميت ال روح فيه ،فكيف ترجتى ثمرته؟!
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2ـ أن يكون اهلدف منها الفهم اجليد الصحيح ،وليس املراء وإثبات الرأي وإظهار

الغلبة عىل اآلخر ،وهذا أيض ًا مر ُّده إىل النية الصاحلة.

3ـ أن يو ّطن طالب العلم نفسه عىل االعرتاف بخطئه وأن يستمع ُملباحثه كام لو كان

أستاذه ،وهذا من ثمرات التواضع.

4ـ االنضباط من حيث الوقت واحلضور والكتابة ،وهذا من اآلداب املهمة يف

طلب العلم.

ةثحابملا ةيمهأ

�أ�سئلة:
س/1ما هي املنهجية العلمية للقراءة؟

س /2ما هو معنى املباحثة يف العلم؟
س /3ما هي رشوك إنتاج املباحثة؟
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مولعلا يف لمأتلا

الت�أمل يف العلوم
ِ
َرسها ،وا ُملذاك ََر ُة ماؤُ ها،
لوب ت ٌ
عن االمام الصادق انه قال« :ال ُق ُ
لم غ ُ
َرب ،والع ُ

َفإِ َذا ان َق َط َع َع ِن الترَّ ِ
ب ماؤُ ها َج َّ
َرسها».
فغ ُ

(((

َ
قال املحقق رمحه اهلل تعاىل« :وينبغي لطالب العل ِم ْ
يكون متأمال  -يف مجيع
أن
األوقات  -يف ِ
دقائق الع ُلو ِم ،و َي ْعتا َد َ
الدقائق بالتأمل ،وهلذا قيل:
ذلك ،فإنّام ُيدْ ِر ُك
َ

(تأ َم ْل تُدْ ِر ْك).

يكون َصواباَ ،
َ
كالسه ِم ،فال ُبدّ من
وال ُبدَ من التأمل َق ْب َل الكال ِم ،حتّى
فإن الكال َم َ
ِ
بالتأمل َ
َ
يكون ِذكره ُمصيب ًا.
قبل الكالم ،حتّى
تقويمه
َ
أصل كبري ،وهوْ :
يكون كال ُم الفقيه ُملناظِره بالتأمل».
أن
يف ( ُاصول الفقه) :هذا ْ

يف هذا املقطع يشري املحقق رمحه اهلل تعاىل إىل رضورة تو ّفر طالب العلم عىل مبدأ

التأمل يف املطالب العلمية.

والتأمل :هو التفكر والرتكيز عىل أمر واحد بحيث ال ينرصف الذهن إىل غريه.
اي إن التأمل يتحقق بوجود أمرين:
األول :هو إعامل القوة الفكرية يف مطلب علمي حمدد.

الثاين :حرص الذهن يف ذلك املطلب بحيث ال ينتقل عنه إىل غريه.
((( اجلامع ألخالق الراوي .1908 / 419 / 2 :نقله عنه الريشهري يف (العلم واحلكمة يف الكتاب
والسنة) ص.390
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وثمرة ذلك :أن يزداد املتأمل فه ًام للمطلب العلمي ،حتى حييط به من كل جوانبه.
وال خيفى أن التأمل حيتاج إىل فكر صاف هادئ.

املشوشات وا ُمللهيات التي تقلل االنتباه و
لذا عىل طالب العلم أن يبتعد عن
ّ

تضعف قوة الرتكيز.

ومما يدل عىل رشافة التأمل وأمهيته هو كونه عبادة فضىل مارسها أولياء اهلل تعاىل

من أنبياء وصاحلني.

حتى ورد« :تفكر ساعة خري من عبادة ليلة كاملة ،أو من عبادة سنة»((( حسب

اختالف مراتب التفكر.

وللتأمل رشوط خاصة ،خالصتها:
1ـ حتديد املوضوع الذي يراد التأمل فيه.

2ـ اختيار الوقت واملكان املناسبني للتأمل بعيد ًا عام يشغل الذهن عادة ،كوقت

العمل أو حني االجتامع بالعائلة.

3ـ االبتعاد عن امللهيات الفكرية واملادية التي من شأهنا تشويش الفكر.

ِ
َّاس َأ َّن َت َفك َُّر َسا َع ٍة َخ ٌيرْ ِم ْن ِق َيا ِم
الص ْي َق ِل َق َالَ :س َأ ْل ُت َأ َبا َع ْبد اللَ عماَّ َي ْر ِوي الن ُ
((( روي َع ِن ا َلحْ َس ِن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ف َي َت َفك َُّر؟ َق َالَ :ي ُم ُّر بِالخَْ ِر َب ِة َأ ْو بِالدَّ ِار َف َي ُق ُ
ني.
َل ْي َل ٍةُ ،ق ْل ُت َك ْي َ
ول َأ ْي َن َساكنُوك َأ ْي َن َبانُوك َما َبا ُلك لاَ َت َت َك َّلم َ
(الكايف للكليني ج 2ص 55باب التفكر ح)2
ويف تفسري العيايش (ج 2ص :)208عن أيب عبد اهلل قال :تفكر ساعة خري من عبادة سنة ،قال اهلل:
﴿إِن ََّما َيت ََذك َُّر ُأو ُلو الأْ َ ْل َب ِ
اب﴾.
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اال�ستفادة من جميع الأوقات والأ�شخا�ص
قال املحقق رمحه اهلل تعاىل:

وال واألو ِ
األح ِ
ِ
قات ،ومن مجيع ْ
خاص .قال رسول
األش
ْ
«ويكون ُم ْستفيدا يف مجيع ْ
اهلل« :احلكمة ضا ّل ُة ِ
املؤم ِن أينام َو َجدَ ها أخذها» .وقيلُ :
«خ ْذ ما َصفا ،و َد ْع ما كَدر».
وليس لِ
ِ
صحيح ال َبدَ ِن وال َع ْق ِل ُع ْذر يف ت َْرك الت َعل ِم».
َ
يف هذا املقطع يشري املحقق رمحه اهلل تعاىل إىل:

/1أنه ينبغي لطالب العلم أن يضع يف اعتباره أن كل األوقات واألحوال واألماكن

هي فرص مناسبة لطلب العلم.

 /2أن القاعدة يف طلب العلم هي :انظر إىل ما قال ،وال تنظر إىل من قال.

 /3أن اإلنسان إذا كان صحيح البدن والعقل فهو ليس معذور ًا يف ترك التعلم،

ولذلك ورد التأكيد الشديد عىل الشباب يف أن يتفقهوا يف دينهم .ففي احلديث عن
االمام الباقر (صلوات اهلل وسالمه عليه) قال :لو أتيت بشاب من الشيعة غري متفقه يف

دينه ألوجعته رضب ًا.

(((

((( يف املحاسن للربقي (ج 1ص  228ح - )161عن حممد بن مسلم قال :قال أبو عبد اهلل وأبو
جعفر« :لو أتيت بشاب من شباب الشيعة ال يتفقه ألدبته».
قال :وكان أبو جعفر يقول« :تفقهوا وإال فأنتم أعراب».
ويف حديث آخر البن أيب عمري رفعه قال :قال أبو جعفر« :لو أتيت بشاب من شباب الشيعة ال
يتفقه يف الدين ألوجعته».

����������������������������

117

�ضرورة ا�شتغال املتعلم بال�شكر
عن رسول اهلل األعظم أنه قال :أجوع الناس طالب العلم ،وأشبعهم الذي ال

يبتغيه.

(((

باللسان ،واألر ِ
ِ
َ
قال املحقق رمحه اهلل تعاىل« :وللمتع ّلم ْ
كان:
يشتغل بِالشكر،
أن
ْ

راعي ال ُفقرا َء َ
ْ
التوفيق
ب من اهلل
هم
َ
باملال وغريه .و َي ْط ُل َ
والعلم من اهلل ،و ُي َ
َ
بأن يرى ال َف َ
ٍ
واهلداي َةّ ،
هو َح ْس ُبه﴾ وهيديه إىل
﴿و َم ْن َيت ََوك َْل َعلىَ اهلل َف َ
استَهداهَ .
فإن اهلل تعاىل هاد ملن ْ
ٍ
رصاط ُم ْستقيم».
يف هذا املجال نشري إىل نقطتني:

الأوىل :دوافع ال�شكر.
ما هي دوافع شكر اهلل تعاىل ،أي ملاذا جيب علينا أن نشكر اهلل سبحانه؟
إن لشكره تعاىل عدة أسباب منها:
1ـ أن اهلل تعاىل أنعم عىل اإلنسان بالعقل مما جعله يستطيع التفكري والتأمل

واالستنتاج الذي م ّيزه عن احليوان وبقية املوجودات ،فهذا العقل يستلزم الشكر.

 -2أن العقل حيكم برضورة شكر املنعم ،وال منعم حقيقة غري اهلل تعاىل .إذن

شكره تعاىل واجب عقيل وأخالقي.

خص طالب العلم بنعمة دون سائر عباده ،وهي نعمة التوفيق
 -3أن اهلل تعاىل ّ
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 10ص  135احلديث (.)28684
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ويس له السبيل إىل ذلك بام منحه من قوة الفكر وسالمة الذاكرة ووجود
لطلب العلم ،رّ

األساتذة والكتب والرزق الذي يقوى به عىل حتصيل العلم ،وغريها كثري مما يفوق حد

احلرص.

 -4أن شكره هلل تعاىل يستتبع الكثري من النعم وفق ًا للقانون اإلهلي القائل ﴿ َلئِ ْن
(((
شكورا.
علام وهداي ًة فعليه أن يكون عبدً ا
ً
َشك َْرت ُْم لأَ َ ِزيدَ َّنك ُْم﴾  ،فمن أراد أن يزداد ً

الثانية :كيفية ال�شكر؟
للشكر مرتبتان:
1ـ الشكر اللساين :وهذا أمر واضح بينّ  ،وهو قول :احلمد هلل ،الشكر هلل ،وهذا

الشكر نفسه يفتقر اىل شكر.

2ـ الشكر الفعيل أو العميل :وهذا يكون بطاعة اهلل عز وجل باالئتامر بأوامره

واالنتهاء عن نواهيه.

باإلضافة إىل االلتزام بأفعال هي يف حقيقتها من ثمرات العلم املباركة ،ومنها:
 -قضاء حاجة املحتاجني ،سواء كانت حاجتهم للعلم او املال.

 -التذلل هلل عز وجل ،وطلب التوفيق منه دائ ًام اىل طلب العلم والعمل به ،وأن

ينسب هذا الفهم هلل عز وجل إذ لواله مل يتوفق هلذا العلم ،فإنه ال حول وال قوة إال باهلل

العيل العظيم

قال الشيخ رمحه اهلل تعاىل:

ٍ
َ
وينبغي لطالب العلم ْ
يطمع يف أموال الناس .قال رسول
عالية :ال
مه ٍة
أن
ُ
يكون ذا َ
اهلل« :إ ّي َ
اك وال َط َم َع فإنَه َف ْقر حاض» وال َي ْب َخ ُل بام عندَ ه من املالَ ،ب ْل ُين ِْف ُق عىل نفسه
((( إبراهيم .7
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ِ
األول
«الناس كلهم يف ال َف ْق ِر خَما َفة
وعىل غريه ،قال النبي:
الفقر» ،وكانوا يف الزمان ّ
ُ
مون ِ
مون ِ
احل ْر َف َةُ ،ث َم يتع ّل َ
يتع ّل َ
الع ْل َم ،حتّى ال يطم ُعوا يف أموال الناس ،ويف احلكمة:
طامعا ،ال َتبقى له حرمة ِ
كان ِ
( َمن است ْغنى بِامل الناس ،ا ْف َت َق َر) .والعالمِ ُ إذا َ
العل ِم ،فال
ْ
ُْ
باحلق.
يقول َ

يف احلقيقة أن الطمع جيرجر حتى العامل ليوقعه وجيعله يتخىل عن موقعه العلمي

ويتناساه وال يقول احلق ،لذا أكّد املحقق (رمحه اهلل تعاىل) عىل رضورة أن يتحىل طالب

العلم بالقناعة ،وأن يبتعد عن الطمع.
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�أهمية املراجعة
الع ْل ِم ْ ِ
قال املصنف (رمحه اهلل)« :وينبغي لطالب ِ
در لنفسه تقديرا يف
أن ُيعدَ َو ُي َق َ

التكرار ،فإنّه ال يستقر قلبه حتّى َي ْب ُل َغ ذلك امل ْب َلغ.
س مخس مر ٍ
ات ،وسبق اليوم .الذي قبل األ ْم ِ
وينبغي ْ
س ْأر َب َع
َرر سبق األ ْم ِ َ ّ
أن ُيك َ
مر ٍ
ات ،وسبق الذي قب َله ثالثا ،والذي قب َله ا ْث ِ
نتني ،والذي قب َله واحدةً .فهذا أ ْدعى إىل
ّ
أن يكونا بقوةٍ
والتكرار ال ُبدّ ْ
أن ال يعتا َد املخافت َة يف التكرارّ ،
احلفظ وينبغي ْ
الدرس
ألن
ّ
َ
َ
ونِ ٍ
ُعاس ،أو َغ َض ٍ
ب ،أو ُجوعٍ ،أو َع َط ٍ
يشتغل يف حال ن ٍ
ُ
ش ،ونحو ذلك ،وال
شاط .وال
فخيرْ االُ ُم ِ
هر َجهرا ،وال يجُ ْ هدُ َن ْف َسه ِلئ ّ
ور ْأو َس ُطها»
يجَ ْ ُ
ال َي َتنَ ّف َر و ينقطع عن التكرارُ َ .
وحتى تتم الفائدة نذكر هنا بعض النصائح للمراجعة الصحيحة وهي:

1ـ حتديد جدول زمني للمراجعة :فإن هذا أنفع لضبط الوقت ،ومعرفة الوقت

مفتوحا وغري حمدد.
الالزم لكل مادة ،فال يكون وقت املراجعة
ً

2ـ صنع مذكرات خاصة باملراجعة :وذلك الختصار املادة املراد مراجعتها وتثبيت

املطالب األساسية فيها.

3ـ االستعانة بأستاذه أو زميله يف ما جيده غري واضح من املطالب ،فعند املراجعة

يتأمل الطالب ويدقق يف الدرس ولذا فإنه غالبا ما يكتشف أن بعض املطالب حتتاج إىل
إيضاح ،فعليه أن يراجع أستاذه أو يباحث زميله لتتضح له املطالب جيد ًا.

4ـ اختيار الزمان واملكان (الزمكان) املناسبني ،وذلك لكي يكون أبعد عن

املشوشات التي تشتت الذهن وتضعف االنتباه.
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5ـ وضع خطوط أو عالمات توضيحية عىل بعض املسائل ألمهيتها ،او لبيان

العالقة يف ما بينها ،كأن يكون بعضها سبب ًا لبعض ،وما شابه ذلك.

وأن يضع عند املراجعة بعض األسئلة للدرس فإهنا تساعد يف ترسيخ املعلومة أكثر

وتكشف عن فهم الطالب للدرس.

ومن آداب املراجعة :أن ال تقرأ بصوت خافت جدً ا ألنه يؤدي اىل النعاس وتشتت

الذهن ،ويف املقابل أن ال جيهر بصوته وجيهد نفسه وإنام خيتار األمر الوسط.

وعىل الطالب املداومة يف طلب العلم ،ومن احلكم املذكورة يف ذلك وصية لقامن

احلكيم البنه :يا بني اجعل يف أيامك ولياليك وساعاتك نصيبا لك يف طلب العلم،

فإنك لن جتد له تضييعا مثل تركه.

(((

وعن رسول اهلل قال« :منهومان ال يشبع طالبهام (أو ال يشبعان) :طالب علم

وطالب دنيا».

(((

إن عدم قناعة طالب العلم وطمعه يف طلب العلم أمر حممود ،إذ هو يف االجتاه

أيضا ال يشبع ،فعن رسول
العمودي الذي يتكامل فيه بازدياد ،وأما طالب الدنيا فهو ً

البتغى إليهام ثالث ًا ،وال يمأل جوف
اهلل أنه قال« :لو كان البن آدم واديان من ذهب
ٰ
عىل من تاب»(((.
ابن آدم إلاَّ الرتاب ،ويتوب اهلل ٰ

وروى احلسن بن عيل بن فضال ،عن ميرس قال :قال الصادق جعفر بن حممد:

«إن فيام نزل به الوحي من السامء :لو أن البن آدم واديني يسيالن ذه ًبا وفضة ،البتغى

إليهام ثالث ًا».

(((

((( أمايل الشيخ املفيد ص .293
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج  10ص  179ح .28932
((( روضة الواعظني للفتّال النيسابوري (ص .)429
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق ج 4ص418

ةعجارملا ةيمهأ

�أ�سئلة:
س/1يتحقق التأمل بأمرين ،ما مها؟

س/2ما هي دوافع شكر طالب العلم باخلصوص هلل تعاىل؟
س/3للشكر مرتبتان ،ما مها؟
س /4كيف تكون املراجعة مثمرة؟
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طالب العلم والتوكل
عن رسول اهلل األعظم أنه قال« :من طلب العلم تكفل اهلل برزقه».

(((

ويف حديث آخر« :من تفقه يف دين اهلل كفاه اهلل مهه ،ورزقه من حيث ال حيتسب».

(((

ِ
التوكل يف طلب العل ِم ،وال
قال املحقق رمحه اهلل تعاىل« :ال ُبدَ لطالب العلم من
هيتم ألُمور ِ
الر ْزق ،وال يشغل قل َبه بذلك ويصربَ ،
طلب العلم أ ْمر عظيم ،ويف َت َعب
ألن َ
ّ
أجر ِ
ُ
أفضل من قراءة القرآن عند أكثر العلامء ،فمن َصبرَ عىل ذلك
قو ّي ،وهو
حتصيله ْ

لذته تفوق سائر ّ
َو َجدَ ّ
لذات الدُ نيا.

َ
ولذا َ
املشكالت -يقولَ ( :أ ْي َن
وانحل له
هر الليا َيل
ُ
حممد ب ُن احلسن  -إذا َس َ
كان ّ
اللذ ِ
أبناء ا ُمل ِ
لوك من هذه ّ
ات).
ُ
وينبغي ْ
بيشء ،وال ُي ْع ِر َض عن الفقه ،والتفسري ،واحلديث ،وعلم
أن ال يشتغل ٍ

القرآن».

عندما نتابع الروايات الواردة يف فضل العلم ،نجد أهنا أشارت اىل أن لطلب العلم

فضائل كثرية منها:

ــ أن طلب العلم من أسباب حمبة اهلل عز وجل.

رىض به وتواضع ًا له.
ــ وأن املالئكة ختدم طالب العلم وتضع له أجنحتها،
ً

((( مسند الشهاب للقضاعي ج 1ص 246 – 245احلديث ()391
((( كنز العامل ج 10ص 165احلديث ()28855
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ــ وأن كل يشء يستغفر لطالب العلم حتى احليتان يف البحر.
ــ وأن طلب العلم من أسباب غفران الذنوب.

ــ وأن طلب العلم من أسهل الطرق إىل اجلنة (رغم صعوبة طلب العلم).
ــ وأن طالب العلم تك ّفل اهلل عز وجل برزقه.

ولكن ال ُيتوهم أن معنى هذا أن يعيش الطالب َك ً
ال وعال ًة عىل غريه ،بحجة أن اهلل

عز وجل قد تكفل برزقه ،فليست هذه دعوة للتواكل والتكاسل عن طلب الرزق وان

يكون طالب العلم ثقيلاً عىل غريه.

اذن فام معنى ان اهلل تعاىل قد تكفل برزق طالب العلم؟
يف البداية نقول:

الظاهر أن هذا يرجع إىل مسألة اللطف اإلهلي ،حيث إن هناك بح ًثا يف علم الكالم

يف أن اهلل سبحانه وتعاىل لطيف بعباده ،واللطف قسامن :لطف حمصل ولطف مقرب،
وكالمنا يف اللطف املقرب ،ومعناه:

أن اهلل عز وجل يقدم تسهيالت -مما يسمى يف األدبيات اإلسالمية بالتوفيق

أهلته
والتسديد اإلهلي -باملجان لعبد من عبيده ،ألنه عمل أحد األعامل الصاحلة التي ّ

ليستحق تلك العطية املجانية.

فرب العمل قد يكافئ أحد موظفيه دون اآلخرين ألنه أبدع
وهي مسألة عقالئيةُّ ،

يف عمله ،من باب تشجيعه وحتفيزه ،وهذا التكريم ليس الز ًما عىل صاحب العمل،

لكنه هبذا العمل يقرب ذلك املوظف إليه ويدفعه نحو العمل بجد أكثر ،أي إن هذا
احلافز ال جيعل املوظف يرتك العمل متكلاً عىل احلوافز تلك ،وانام يدفعه إىل مزيد من

العمل ،واحلال نفسه ُيقال مع رب العباد جل جالله ،فيزيد من عمر اإلنسان مثلاً لو
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وصل رمحه ،وإذا رأى بعض عباده صادقني يف نياهتم وينذرون عمرهم خلدمة املجتمع،

فقد هييئ هلم بعض التسهيالت ،بأن يرزق أحدهم من حيث ال حيتسب ،وهبذا يكون

قد تكفل رزق طالب العلم ا ُملجدّ  ،كأن ُيسبب له با ًبا للرزق بطريقة سهلة ،ليتوجه بعده
خملصا يف عمله.
فقط إىل طلب العلم ،وهذا يتوقف عىل كون الطالب ً

ومنه نخلص إىل أن هناك توجيهني لروايات كفالة اهلل تعاىل لرزق طالب العلم،

ومها:

األول :الظاهر واهلل العامل أن معناه هو أن اهلل تعاىل هيب الرزق لطالب العلم بأدنى

األسباب وأيرسها فال يشقى بتحصيل رزقه ،وهذا لطف خاص منه تعاىل ،وهو املعرب

عنه باللطف املقرب ،ذلك أن لألعامل آثار ًا ونتائج ،فإن كان العمل مرضي ًا هلل تعاىل

كانت نتائجه طيبة مباركة ،وإال فال ،وبام أن طلب العلم عمل يرتضيه اهلل عز وجل،

فقد كان من نتائجه تيسري الرزق وتقريبه لطالب العلم.

الثاين :قد يكون املراد من الرزق األعم من الرزق املادي واملعنوي ،فليست األرزاق

منحرصة باملاديات فقط ،بل األرزاق املعنوية تفوق املادية قيمة وسعة وفضالً ،كالعلم

النافع واهلداية والقرب هلل عز وجل و حمبة املؤمنني والوجاهة االجتامعية والسمعة

الطيبة وغريها كثري ،فالشيخ األنصاري الذي تُدرس كتبه إىل اآلن مل يكن يملك
بيتًا ،فقد نُقل أنه تربع أحد الصاحلني له بمبلغ من املال لرشاء بيت له ،ولكن -وبتوفيق

إهلي -قام الشيخ (رمحه اهلل) برشاء مسجد بدلاً من البيت ،ليكون مكانًا للتدريس إىل

اليوم ،حيث ُيعرف بمسجد الشيخ األنصاري يف النجف األرشف ،وهبذا توفيق لسيل
ٍ
جار من احلسنات ال ينقطع.
ثم إن عىل طالب العلم أن يصرب عىل طلب العلم ،إذ له به أجر عظيم.
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موعظة:
عىل طالب العلم أن ال ينسى قدر نفسه وسط لذة طلب العلم ونشوته ،وعليه أن

يتذكر أنه مهام حاز من علوم ومعارف ،فإن هناك من هو أعلم منه وأكثر تواض ًعا منه.

عليه أن يكون كمواله اإلمام الباقر حينام أجاب النرصاين الذي سأله فقال له :هل

لست من ُج ّهاهلا.
أنت من علامء هذه األمة ،فقال :أنا ُ

(((

بعضا منها
((( يف دالئل اإلمامة للطربي الشيعي ص  239 – 237رواية طويلة يف هذا الشأن ،نورد ً
الحتوائها عىل الكثري من الفوائد:
قال اإلمام الصادق« ...خرجنا إىل بابه وإذا ميدان ببابه ،ويف آخر امليدان أناس قعود عدد كثري،
قال أيب :من هؤالء؟ قال احلجاب :هؤالء القسيسون والرهبان ،وهذا عامل هلم ،يقعد هلم يف كل سنة
يوما واحدا يستفتونه فيفتيهم .فلف أيب عند ذلك رأسه بفاضل ردائه ،وفعلت أنا مثل فعل أيب ،فأقبل
نحوهم حتى قعد عندهم ،وقعدت وراء أيب ،ورفع ذلك اخلرب إىل هشام ،فأمر بعض غلامنه أن حيرض
املوضع فينظر ما يصنع أيب ،فأقبل وأقبل عدد من املسلمني فأحاطوا بنا ،وأقبل عامل النصارى وقد شد
حاجبيه بحريرة صفراء حتى توسطنا ،فقام إليه مجيع القسيسني والرهبان مسلمني عليه ،فجاء إىل صدر
املجلس فقعد فيه ،وأحاط به أصحابه ،وأيب وأنا بينهم ،فأدار نظره ثم قال أليب :أمنا أم من هذه األمة
املرحومة؟ فقال أيب :بل من هذه األمة املرحومة .فقال :أمن علامئها أم من جهاهلا؟ فقال له أيب :لست
من جهاهلا؟ فاضطرب اضطرابا شديدا ،ثم قال له :أسألك .فقال له أيب :سل .فقال :من أين ادعيتم أن
أهل اجلنة يأكلون ويرشبون وال حيدثون وال يبولون؟ وما الدليل فيام تدعونه من شاهد ال جيهل؟ فقال
له أيب :دليل ما ندعي من شاهد ال جيهل اجلنني يف بطن أمه يطعم وال حيدث .قال :فاضطرب النرصاين
اضطرابا شديدا ثم قال :كال ،زعمت أنك لست من علامئها ! فقال له أيب :وال من جهاهلا ،وأصحاب
هشام يسمعون ذلك.
فقال أليب :أسألك عن مسألة أخرى .فقال له أيب سل .فقال :من أين ادعيتم أن فاكهة اجلنة أبدا غضة
طرية موجودة غري معدومة عند مجيع أهل اجلنة ،ال تنقطع ،وما الدليل فيام تدعونه من شاهد ال جيهل؟
فقال له أيب :دليل ما ندعي أن ترابنا أبدا غض طري موجود غري معدوم عند مجيع أهل الدنيا ال ينقطع.
فاضطرب النرصاين اضطرابا شديدا ،ثم قال :كال ،زعمت أنك لست من علامئها ! فقال له أيب :وال
من جهاهلا .فقال :أسألك عن مسألة .فقال له :سل .قال :أخربين عن ساعة من ساعات الدنيا ليست
من ساعات الليل وال من ساعات النهار .فقال له أيب :هي الساعة التي بني طلوع الفجر إىل طلوع

لكوتلاو ملعلا بلاط
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الشمس ،هيدأ فيها املبتىل ،ويرقد فيها الساهر ،ويفيق املغمى عليه ،جعلها اهلل يف الدنيا رغبة للراغبني،
ويف اآلخرة للعاملني هلا ،ودليال واضحا وحجابا بالغا عىل اجلاحدين املنكرين التاركني هلا .قال :فصاح
النرصاين صيحة ،ثم قال :بقيت مسألة واحدة ،واهلل ألسألنك عنها ،وال هتتدي إىل اجلواب عنها أبدا.
فأسألك؟ فقال له أيب :سل فإنك حانث يف يمينك.
فقال :أخربين عن مولودين ولدا يف يوم واحد ،وماتا يف يوم واحد ،عمر أحدمها مخسون ومائة سنة،
واآلخر مخسون سنة يف دار الدنيا.
فقال له أيب :ذلك عزير وعزرة ،ولدا يف يوم واحد ،فلام بلغا مبلغ الرجال مخسة وعرشين عاما ،مر عزير
وهو راكب عىل محاره بقرية بأنطاكية وهي خاوية عىل عروشها ،فقال :أنى حييي هذه اهلل بعد موهتا؟ !
وقد كان اهلل اصطفاه وهداه ،فلام قال ذلك القول غضب اهلل عليه فأماته مائة عام سخطا عليه بام قال.
ثم بعثه عىل محاره بعينه وطعامه ورشابه ،فعاد إىل داره وعزرة أخوه ال يعرفه ،فاستضافه فأضافه ،وبعث
إىل ولد عزرة وولد ولده وقد شاخوا ،وعزير شاب يف سن ابن مخس وعرشين سنة ،فلم يزل عزير يذكر
أخاه وولده وقد شاخوا ،وهم يذكرون ما يذكرهم ،ويقولون :ما أعلمك بأمر قد مضت عليه السنون
والشهور؟ ! ويقول له عزرة وهو شيخ ابن مائة ومخس وعرشين سنة :ما رأيت شابا يف سن مخس
وعرشين سنة أعلم بام كان بيني وبني أخي عزير أيام شبايب منك ،فمن أهل السامء أنت أم من أهل
األرض؟ فقال عزير ألخيه عزرة :أنا عزير ،سخط اهلل عيل بقول قلته بعد أن اصطفاين وهداين ،فأماتني
مائة سنة ،ثم بعثني لتزدادوا بذلك يقينا أن اهلل عىل كل شئ قدير ،وها هو محاري وطعامي ورشايب الذي
خرجت به من عندكم ،أعاده اهلل يل كام كان ،فعندها أيقنوا ،فأعاشه اهلل بينهم مخسا وعرشين سنة ثم
قبضه اهلل وأخاه يف يوم واحد.
فنهض عامل النصارى عند ذلك قائام ،وقام النصارى عىل أرجلهم فقال هلم عاملهم :جئتموين بأعلم مني
وأقعدمتوه معكم حتى هيتكني ويفضحني ،وأعلم املسلمني أن هلم من أحاط بعلومنا وعنده ما ليس
عندنا ،ال واهلل ال أكلمكم من رأيس كلمة ،وال قعدت لكم إن عشت سنة .فتفرقوا وأيب قاعد مكانه
وأنا معه ،ورفع ذلك يف اخلرب إىل هشام بن عبد امللك ،فلام تفرق الناس هنض أيب وانرصف إىل املنزل
الذي كنا فيه ،فوافانا رسول هشام باجلائزة ،وأمرنا أن ننرصف إىل املدينة من ساعتنا وال نحتبس ،ألن
الناس ماجوا وخاضوا فيام جرى بني أيب وبني عامل النصارى.
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وقت التح�صيل
قال الشيخ رمحه اهلل« :الفصل السابع :يف وقت التحصيل
ِ
ِ
اللح ِد).
(و ْق ُت
الطلب :من ا َملهد إىل ْ
قيلَ :

الس َح ِر ،وما بني العشائني.
وأفضل أوقاته :شرَ ْ ُخ الشباب
ُ
ووقت َ
وينبغي ْ
أن يستغرق مجيع أوقاته».

روي أنه يف حكم لقامن احلكيم أنه قال :يا بني ،إن كان بينك وبني العلم بحر من

نار حيرقك وبحر من ماء يغرقك ،فأنفذمها إىل العلم حتى تقتبسه وتعلمه ،فإن تعلم
العلم دليل اإلنسان ،وعز اإلنسان ،ومنار اإليامن ،ودعائم األركان ،ورضا الرمحن.

(((

((( العلم واحلكمة يف الكتاب والسنة للريشهري صً 206
نقال عن الفردوس7231 / 422 / 4 :
عن عبد اهلل بن عباس.
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ملا جالع

عالج امللل
َ
اشتغل بعل ٍم آخر.
قال املحقق رمحه اهلل تعاىل« :فإذا َم َل من عل ٍم
ِ
احلسن ال ينا ُم َ
َ
َ
َ
فكان إذا َم َل من نو ٍع
يض ُع عندَ ه دفاتِ َر،
الليل،
حممدُ ب ُن
وكان َ
وكان ّ
ين ُظر يف نو ٍع َ
آخر.
زيل نومه ِ
وكان ُ
َ
حلرارة)».
باملاء،
يقول( :الن َْو ُم من ا َ
وكان َي َض ُع عندَ ه املاء ،و ُي ُ َ

هنا توصية قيمة جد ًا من املحقق (رمحه اهلل تعاىل) وهي :أن من طبع االنسان أنه ُّ
يمل
اليشء إذا ألِ َفه واستمر عليه ،ولو كان من ّ
ألذ امللذات ،وهو ما يمكن التعبري عنه بإدبار

القلب عنه ،فقد ورد عن أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه أنه قال« :إِ َّن لِ ْل ُق ُل ِ
وب إِ ْق َبالاً
ِ
ِ (((
وها َعلىَ الن ََّوافِ ِل  -وإِ َذا َأ ْد َب َر ْت َفا ْق َتصرِ ُ وا بهِ َ ا َعلىَ ا ْل َف َرائِض»
وإِ ْد َبار ًا َ -فإِ َذا َأ ْق َب َل ْ
ت َفاحمْ ُل َ
ِ
ان َ -فا ْب َتغُوا هََلا َط َرائِ َ
ف
وب تمَ َ ُّل َكماَ تمَ َ ُّل األَ ْبدَ ُ
وقال صلوات اهلل عليه« :إِ َّن َهذه ا ْل ُق ُل َ
حِْ
(((
ال َكمِ»
وأحسسنا
ولذا ينصحنا املحقق رمحه اهلل تعاىل انه إذا بدأنا بدراسة علم من العلوم
ْ

بامللل منه علينا أن نرتكه ونتحول إىل علم آخر ثم نعود إليه ،حتى تتنوع املادة فإن من
شأن التنوع أن يبعد امللل ويقلله ويعيد للطالب رغبته ونشاطه بإذن اهلل تعاىل.

((( هنج البالغة ج 4احلكمة رقم (.)312
((( نفس املصدر احلكمة رقم ()91
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�أ�سئلة:
س/1ما هي فضائل طلب العلم؟

س/2ما هو معنى اللطف املقرب؟
س/3ما هو توجيه روايات كالة رزق طالب العلم؟
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ل
 حصناو صالخإلا ةرورضو مَّلعملا

املعلَّم و�ضرورة الإخال�ص والن�صح
عن االمام الصادق أنه قال :آفة الدين العجب واحلسد والفخر.
الش َف ِ
الفصل الثامن :يف َ
قة والنَصيحة

(((

يكون صاحب ِ
َ
قال املحقق رمحه اهلل تعاىل« :ينبغي ْ
الع ْلم ُمشفق ًا ،ناصح ًا ،غري
أن
ُ
ِ ٍ
َ
حل َسدُ َيضرُ وال ينفع ،بل يسعى بن ّية حتصيل الكامل ،وينبغي ْ
مه ُة
أن
تكون َ
حاسد ،فا َ
ا ُمل َعلم ْ
يصري املتع ّلم يف قرنِه عامل ًا و ُي ْش ِف َق عىل تالميذه ...بحيث فاق علامء العامل».
أن
َ
اإلنسان كائن اجتامعي بطبعه ،فال يمكنه العيش منفرد ًا ،ولذا فإنه مذ ُوجد عىل

وجه البسيطة ال يعيش إال ضمن مجاعته .ألن هذا ما تقتضيه جبلته وفطرته.

يكمل
باإلضافة إىل أن رضوريات احلياة تقتيض ذلك ،فأبناء املجتمع الواحد ّ

بعضا يف سد متطلبات احلياة ورضوراهتا.
بعضهم ً

دمت أعيش يف جمتمع فال يمكنني االستغناء عنه بأي حال من األحوال.
واآلن ما ُ

أيضا هلم أمنياهتم وطموحاهتم
إذن كيف أحقق أمنيايت وطموحايت؟ وأفراد املجتمع ً

التي يسعون لتحقيقها ،فيقع التزاحم والتنافس بيننا !

يبدو أن احلل هو :أن نفكر بطريقة (ننجو معا) ال بطريقة (أن��اِ ،
وم�� ْن بعدي
ً

الطوفان)!

نعم ،باب التنافس مفتوح ،وهو حق مرشوع ،بل من الراجح رش ًعا وعقلاً أن

((( نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر للحلواين ص.107
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يتنافس الناس لنيل العلوم والفضائل وكل ما هو حسن مجيل؛ ولكن مع تو ّفر النية

الطيبة احلسنة ،نية أن ينال اجلميع ما يطلبون ،وأن نحب لغرينا ما نحب ألنفسنا ،وقد

جعل رسول اهلل هذه النية الطيبة مقرتنة بإيامن املؤمن ،حيث ورد عنه« :ال يؤمن
أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه».

(((

فإذا توفرت لدينا هذه النية االنسانية الراقية فإننا حتماً سنندفع ملساعدة اآلخرين

واألخذ بأيدهيم وتقديم العون وكل ما من شأنه أن ينفعهم ،فنجاحهم وتفوقهم يسعدنا

ويفرحنا كام لو كان نجاحنا وتفوقنا.

يقول املصنف رمحه اهلل« :ينبغي أن يكون صاحب العلم مشف ًقا».
الشفقة تعني :حرص الناصح عىل صالح املنصوح ،أي رقة ورمحة له وخوف من

حلول املكروه به ،وهو ُخ ُلق رفيع يليق بصاحب العلم.

ثم ينهى رمحه اهلل يف كالمه إىل رضورة االبتعاد عن احلسد ،واحلسد هو متني زوال

نعمة الغري ،وتقابله الغبطة وهي الرغبة يف أن يعطيه اهلل تعاىل مثل نعمة اآلخر ،كأن ترى
عا ًملا ور ًعا تق ًيا فرتغب أن تكون مثله ،وتسأل اهلل تعاىل أن يرزقك مثل ذلك.

وعىل املعلم أن يشفق عىل تالميذه وأن يسعى إىل أن جيعل الواحد منهم أعلم أهل

زمانه.

خيرج طال ًبا أنجح منه.
وقد قال بعض أهل العلم :إن املعلم الناجح ح ًقا هو من ّ

((( منية املريد للشهيد الثاين ص.190
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زانملا نع داعتبالا

االبتعاد عن املنازعة
أن ال ينازع أحدا ،وال يخُ ِ
اص َمه ،ألنّه
قال رمحه اهلل تعاىل« :وينبغي لطالب العلم ْ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ستكفيه َمساءتُه.
يسء
ُي َض ّي ُع أوقاتَه .فالمُ ْحس ُن س ُي ْج َزى ْ
بإحسانه ،وا ُمل ُ
تشتغل بمصالح َن ْفسك ،ال بِ َق ِ
هر عَدُ َ
َ
َ
«عليك ْ
َ
ِ
بمصالح
وك ،فإذا ُق ْم َت
أن
قيل:
ِ
هر عَدُ َ
وك».
َضم َن ذلك َق َ
َن ْفس َك ت َ
وعليك بِ
ِ
َ
تفضح َك ،وت َُض ّي ُع أوقات َ
التحمل ،ال س ّيام من
َك.
فإنا
ُ
وإ ّياك واملعاداةَ ،هّ
الس َفهاء».
ُ

عبارة املصنف رمحه اهلل واضحة ،واملنازعة املنهي عنها هنا هي املراء أي اجلدال

بام ال فائدة فيه ،كأن يناقش الطالب غريه ألجل التفوق و إظهار الغلبة عليه ،اما إذا

كان النقاش من أجل االستفهام وتبادل اآلراء فهو بال شك أمر مفيد بل رضوري جدً ا

لطالب العلم ،حيث يع ّلمه تق ّبل رأي اآلخر ،ولو كان خمال ًفا له ،كام يع ّلمه فن احلوار،
وينمي قدرته يف التعبري عن رأيه بدقة ،ويرسخ املادة العلمية يف ذهنه.
ّ

أما كيف يطمئن الطالب أن نقاشه وجداله مع اآلخرين هل كان جدلاً بالتي هي

احسن أو ال؟

فنقول :إن للنقاش املثمر النافع عالمات منها:

/1اهلدوء ،ال الغضب.

/2االستامع لآلخر حتى ينتهي.

3ـ اخلضوع واإلذعان والتسليم للحق لو ظهر.
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�أ�سئلة:
س/1بني :أن اإلنسان كائن اجتامعي.
س/2ما هو معنى الشفقة؟

س/3ما هي عالمات النقاش املثمر؟
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ح�سن الظن بامل�ؤمنني
ت ِم ْن
عن أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه انه قال« :لاَ َت ُظن ََّّن بِكَلِ َم ٍة َخ َر َج ْ
(((
ْت جَ ِ
َأ َح ٍد ُسوء ًاَ ،
مت ََمل».
وأن َ
تدُ هََلا فيِ الخَْ يرْ ِ حُْ

قال املحقق رمحه اهلل تعاىل:
ِ
ُ
«وإ ّياك ْ
منشأ ال َعداوة .وال حيل ذلك لقوله صىل اهلل
باملؤم ِن ُسو ًءا ،فإنَه
أن َت ُظ َن

عليه واله :ظنوا باملؤمنني خري ًا».

مل يكتب لبني البرش يف هذه احلياة وحسب نظامها الطبيعي أن يعطوا القدرة عىل

معرفة ما وراء املادة ،لذلك نحن ال نعرف من بعضنا البعض إال الظاهر ،وبالتايل قد

لصححنا أو لغيرّ نا نظرتنا اجتاه بعض األشياء أو
ختفى علينا أمور كثرية لو اطلعنا عليها
ّ
األشخاص أو األفعال.

رأيت شخص ًا دخل إىل بيت مشبوه ،فأنا بحسب الظاهر أقول :هذا الشخص
إذا ُ

دخل إىل بيت مشبوه ،إذ ًا ،هو أيض ًا مشبوه ،ولعيل لو اطلعت عىل باطنه لوجدته قد

دخل عليهم ليعظهم وليأمرهم باملعروف ولينهاهم عن املنكر!
هذا قدرنا يف احلياة.

متنكرا فيناوله شي ًئا من
روي أنه كان لإلمام زين العابدين ابن عم يأتيه بالليل
ً

خريا! فيسمع
الدنانري فيقول الرجل :لكن عيل بن احلسني ال يواصلني ،ال جزاه اهلل عني ً
((( هنج البالغة ج 4ص 84احلكمة رقم (.)360
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يعرفه بنفسه ،فلام مات عيل فقدها ،فحينئذ علم أنه
ذلك وحيتمل ويصرب عليه وال ّ

هو كان ،فجاء إىل قربه وبكى عليه.

(((

وهذا معناه :أن نعمل قدر اإلمكان عىل محل فعل املؤمن عىل الصحة ،وأن ال

نحكم عليه بحكم يسء أو ننسب إليه السوء ،ما دمنا نستطيع بشكل من األشكال أن

نحمل فعله عىل الصحة.

ِ
ِ
اء َعلىَ ال ِّث َق ِة
يف احلديث عن أمري املؤمنني صلوات اهلل عليهَ :ل ْي َس م َن ا ْل َعدْ ل ا ْل َق َض ُ

بِال َّظ ِّن.

(((

فإذا كان هذا االنسان مؤمنًا ثقة ،فليس من الصحيح أن أحكم عليه بيشء غري

يقيني ،فالبد أن أحاول أن أمحله عىل حممل حسن ،فإن مل جتد له حمم ً
ال فقل عسى أن

يكون له عذر وأنا ال اعرفه.

لذلك يقول املحقق رمحه اهلل :ينبغي لطالب العلم أن ال يشغل نفسه بالظن اليسء،

عليه أن يبتعد عن الظن اليسء ألنه يرتتب عليه آثار سيئة.
ثم قال :وإنّام ين َْش ُأ َذلِ َك من ُخب ِ
ث النِ ّي ِة
ْ
َ
وهنا نقطتان:

الأوىل� :آثار �سوء الظن؟
إن لسوء الظن آثار ًا عديدة ،منها:

 /1أنه يورث ظن اخليانة حتى ملن ال خيون ،أي إنه يورث انعدام الثقة ،فيتولد

خون من ال خيون و ُأ ّ
كذب الصادق ،وهذا
إحساس بأن الناس مجي ًعا ليسوا حملاً للثقةُ ،فأ ّ
((( بحار األنوار للمجليس ج  46ص .100
((( هنج البالغة ج 4ص  49احلكمة (.)220
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يؤدي إىل قطع الروابط بني املجتمع.

شخصا ما ،فإنه
 /2أنه يرتك املرء بال خليل وال صديق ،ألنه كلام يريد أن يصادق
ً

يظن به سوء ًا ،فيخاف منه ويسحب نفسه ،وبالنتيجة سيكون وحيد ًا ال صديق له.

/3أنه يورث الغيبة ،إذ بام أنه يظن بالناس سوء ًا ،فسوف يتكلم عنهم ولو بعد

حني.

 /4أنه يورث العداوة.
الثانية� :أ�سباب الظن ال�سيء؟
أشار الشيخ إىل سبب من أسباب الظن اليسء وهو:
/1خبث النية وسوء الرسيرة.
وهناك أسباب أخرى منها:
 /2بعض الترصفات الال واعية أو الال مقصودة من الشخص ،كأن يدخل يف

شخصا سيئ ًا.
موضع يشك فيه ،أي يف موضع ريبة ،أو يصاحب
ً

«م ْن َو َض َع
يف احلديث عن أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه انه كان يقولَ :
ِ
ِ
(((
اء بِه ال َّظ َّن».
َن ْف َسه َم َواض َع الت َُّه َمة ،فَلاَ َي ُل َ
وم َّن َم ْن َأ َس َ

فينبغي االبتعاد عن مثل هذه األماكن ،عىل األقل من باب (رحم اهلل من جب

الغيبة عن نفسه).

 /3اإلرساع باحلكم من دون ٍ
ترو وال سؤال وال استفسار وتأكد.

يقفن أحدكم مع
ولذا روي عن أيب عبد اهلل أنه قال« :اتَّقوا مواضع الريب ،وال َّ

((( هنج البالغة ج 4ص  41احلكمة (.)159
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ُأ ِّمه يف الطريق ،فإنَّه ليس ُّ
كل أحد يعرفها»(((.

 /4ما ورد عن أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه« :صحبة االرشار توجب سوء الظن

باألخيار».

(((

((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /72ص .)91
((( األمايل للشيخ الصدوق ص .531
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اال�ستفادة من الوقت
الفصل التاسع :يف االستفادة.

يكون مستفيدا يف كل و ْق ٍ
َ
قال املحقق (رمحه اهلل تعاىل) :فينبغي لطالب العلم ْ
ت،
أن
َ
أن يكون معه  -يف ك ُّل و ْق ٍ
حتّى يحَ َ
الفض ُل .وطريق االستفادةْ :
ت  -محَ ْبرَ ة ،حتّى
صل له ْ
َ
ََ
يكتب ما يسمع من الفوائد
َ

الشيخ رمحه اهلل تعاىل هنا يشري إىل قضية خالصتها :أن عىل طالب العلم أن يستفيد

من مجيع أوقاته وأن ال يضيعها يف الرتهات.
فهنا نذكر أمرين مهمني ،مها:
الأمر الأول :ما هي عوامل ت�ضييع الوقت؟
اجلواب :نذكر عدة عوامل هي:

 /1عدم وجود خطة عن :ماذا أدرس؟ وكيف أدرس؟ وما هو الوقت الذي أبدأ

به الدرس؟

/2عدم حتديد اهلدف.
/3التكاسل والتأجيل ،وهو من أهم عوامل تضيع العمر وليس وقت دراسة

العلم فقط ،فإذا كان الطالب جمدً ا فعليه أن ال ينتقل من عمل اىل آخر من دون إهناء
األول حتى ينفذ مشاريعه بالتسلسل.

 /4النسيان ،وعالجه أن جيعل مهه الدراسة ،وينفع أن يضع مفكرة خاصة باألمور
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املهمة كي ال ينساها.

 /5مقاطعات اآلخرين وأشغاهلم.

 /6عدم االستمرار بالتنظيم.

الأمر الثاين :ن�صائح لال�ستفادة من الوقت.

ب َيتَّكِ ُل َعلىَ ا ْلكِتَا َب ِة».
روي عن االمام الصادق أنه قال« :ا ْل َق ْل ُ

(((

هناك أمور إذا التزمها طالب العلم الديني بل كل مثقف وكل طالب علم يف

أي جانب من جوانب املعرفة فإن التزامها يعني استغالل أكرب وقت ممكن يف النافع،
والنصائح كثرية نذكر منها التايل:
/1تنظيم جدول ٍ
مرن :فإذا تم تنظيم اجلدول ،سيكتشف الشخص أن هناك وقتًا

كثريا غري مملوء ،يمكنه أن يستفيد منه يف أكثر من مورد ،وقد قالوا يف علم إدارة الوقت
ً
بأنه :يلزم أن يكون اجلدول ٍ
مرن ًا ،يعني يف استعداد دائم للطوارئ التي حتصل ،والتي
قد تضطر الفرد إىل تغيري بعض مواعيد جدوله.

 /2االستفادة من االوقات القصرية الضائعة :فإذا تم جتميع هذه األوقات ستوفر

ممتازا يمكن االستفادة منه.
بالرتاكم وقتًا ً
ما.

/3استغالل أوقات االنتظار :إذ يمكن لك أن تقرأ فيها أو تطالع فيها كتا ًبا أو بح ًثا

ونُقل أن الشهيد األول يف األيام التي تفرغ فيها لكتابة (اللمعة الدمشقية) كان

يعيش مراق ًبا يف بيته من قبل السلطة ،ولذلك فقد كان يتكتم يف الكتابة.

 /4اصطحاب دفرت وقلم دوم ًا :تقيد به خاطرة معينة مثلاً  ،فالعلم يفر وال يقيد

ُب وا َ ِد ِ
ِ
يث و َف ْض ِل ا ْل ِكتَا َب ِة والت ََّم ُّس ِك بِا ْل ُكت ِ
ُب /ح.8
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 52ب ُ
اب ِر َوا َية ا ْل ُكت ِ لحْ
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إال بالكتابة ،ينقل أن بعض العلامء ذهب إىل كربالء مشي ًا عىل األقدام وكتب أحد كتبه
املهمة أثناء مشيه!

/5االهتامم بالصحة جيد ًا :ألنه إذا كان صحيح البدن فإنه يستطيع أن يفكر جيدً ا

ويكتب ويدرس...

يكون مستفيدا يف كل و ْق ٍ
َ
قال املحقق رمحه اهلل تعاىل :فينبغي لطالب العلم ْ
ت،
أن
َ
أن يكون معه  -يف ك ُّل و ْق ٍ
حتّى يحَ َ
الفض ُل .وطريق االستفادةْ :
ت  -محَ ْبرَ ة ،حتّى
صل له ْ
َ
ََ
يكتب ما يسمع من الفوائد
َ

يستصحب دفرتا عىل ك ُّل ٍ
وقال يف موضع :وينبغي ْ
حال لِ ُيطالعه .وقيل« :من
أن
َ
َ
مل يكن الد ْفترَ ُ يف كُمه مل تثبت احلكم ُة يف قلبه) .وينبغي ْ
يكون يف الد ْفترَ ِ بياض،
أن

ِ
حني َق َر َر له
ليكتب ما
ب املحبرَ َ َة
يسمع .كام قال النبي هلالل بن َيسار َ -
ُ
َ
و َي ْست َْصح َ

العلم واحلكم َة ْ :-
«هل معك حمربة».
َ

ِ
ِ
وقال رمحه اهلل تعاىلَ :
«العلم ما ُي ْؤ َخ ُذ من
ب َق َر» ،وقيل:
قيل« :ما ُحف َظ َف َر ،وما كُت َ
ُ
أح َس َن ما حي َف َ
َ
َ
أفواه الرجال»ِ .ال هّنم حي َف َ
ووص
معون،
أح َس َن ما َي ْس
ويقولون ْ
ظون ْ
ظون .ىّ
كل يو ٍم ِش ْقصا من ِ
العلم ،فإنّه َيسري ،وعن َق ِر ْي ٍ
حي َف َظ َ
َش ْخص ا ْبنَه ْ
ب َي ِصيرْ ُ كَثري ًا،
ً
بأن ْ
ِ
والعلم كثري ،فينبغي ْ
والساعات،
األوقات،
الطالب له
أن ال ُيض ّي َع
وال ُع ُم ُر قصري،
َ
ُ
ُ
ِ
ويغتَنِم الليايل واخل ِ
ُ ِ
والنهار ُميض فال
بمنام َك،
رصه
لوات ،قيل:
َ
ُ
َ
َ
«الليل َطو ْيل فال ُت َق ْ
ِ
ت َكدّ ْره بآثام َك».
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بخلا يوذ دوجو مانتغا

اغتنام وجود ذوي اخلربة
قال قدس رسه:

ِ
لطالب العلم ْ
الش َ
أن َي ْغتَنِ َم ُ
يوخ ،و َي ْست َِف ْيدَ منهم ،وال
يتحس لِكُل ما
وينبغي
رَ ُ
ِ
احلال واالستِ ْقبال.
فات ،بل َي ْغتَنِ ُم ما َح َص َل له يف
َ
احلياة ثالث حلظات ،وهي:

حلظة مضت وهي من املايض ،وهذه مل َ احلرسة عليها؟

سدى أو
إنه ال داعي للحرسة عىل يشء فات وانتهى ،نعم احلرسة عىل عمر ذهب
ً

عىل ذنب صدر يف املايض هذا يشء جيد.
حلظة املستقبل:

واملستقبل جمهول بالنسبة إ ّيل فال داعي من اخلوف منه بتوقع املكروه مثلاً  ،ولكن

ال بد ان يكون لإلنسان نية خري للمستقبل.
اللحظة التي أنت فيها:

والدنيا إنام هي اللحظة التي أنت فيها ،فعليك أن تعمل فيها بجد.
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علا بلط يف قاشملا لمحت

حتمل امل�شاق يف طلب العلم
قال رمحه اهلل تعاىل:

ِ
ِ
لق مذموم إال يف
تم ُ
«وال ُبدَ
لطالب العلم من حتمل املشاق وا َمل َذ ّلة يف طلب العلم وا َل َ

طلب العلم ،فإنّه ال ُبدَ له من متلق االُستاذ والرشكاء وغريهم ،لالستفادة منهم .وقيل:
ِ
(الع ْل ُم ِعز ال ُذ َل فيه ،وال ُيدْ َر ُك إال ُ
بذل ال ِع َز فيه».
والعبارة واضحة املغزى.
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�أ�سئلة:
س/1ما هي آثار سوء الظن؟

س/2ما هي أسباب سوء الظن؟
س/3ما هي عوامل تضييع الوقت؟

س /4كيف يمكنك االستفادة من الوقت متام ًا؟
س/5احلياة ثالث حلظات ،وضح ذلك.
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�ضرورة الورع لطالب العلم
عن االم��ام الكاظم صلوات اهلل وسالمه عليه انه ق��ال« :ان املسيح قال

للحواريني :ان صغار الذنوب وحمقراهتا من مكائد إبليس حيقرها لكم ويصغرها يف
أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم».

(((

قال املحقق رمحه اهلل تعاىل :الفصل العارش ،يف الورع يف التعلم.

ِ
«م ْن مل َيت ََو َر ْع يف تع ّلمه ،ا ْبتاله
وي حديث يف هذا
ُر َ
الباب عن رسول اهلل قالَ :
أشياء :إما يميتُه يف َشبابه .أو ي ِ
ِ
ثالثة ْ
بأح ِد
وق ُعه يف الرساتيق(((ْ .أو يبتليه بخدمة
اهلل َ
ْ ُ
ّ ُ
الس ْلطان».
ُ

ِ
لم ْأو َر َعَ ،
فمهام َ
س ،وفوائدُ ه َأ ْك َث َر.
علمه أ ْن َف َع،
كان
ُ
ُ
كان ُ
طالب الع ُ
والتعلم له أ ْي رَ َ
ِ
ِ
وكثرة الكالم فيام ال َينْ َف ُعْ .
الو َرعْ :
وأن يحَ ْ ترَ ِ َز
وكثرة الن َْو ِم،
حيرتز عن الشبع،
أن
َ
ومن َ
ِ
عن أك ِ
إن أ ْم َك َنَ ،
الس ْو ِقْ ،
السوق
ألن طعا َم
أقرب إىل النجاسة واخلباثة وأ ْب َعدُ
ُ
ْل طعام ُ
وال َن أبصار ال ُف َق ِ
عن ذكر اهلل تعاىل ،وأ ْقرب إىل ال َغ ْفلةِ .
َ
يقدرون عىل
راء َت َق ُع عليه ،وال
َ ُ
ْ َ
فتذهب بر َكتُه.
الرشاء ،فيتأ ّذون بذلك،
ُ

حيرتز عن ِ
فإن َم ْن ُيكْثر الكال َم َي رْ ِ
الغ ْي َب ِة .وعن مجُ السة املِكْثارّ ،
وينبغي ْ
س ُق
أن
َ
ُع ُم َر َك ،و ُيض ّي ُع ْأوقات َ
َك.

((( حتف العقول عن آل الرسول للحراين ص .392
والرستاق واحد ،فاريس
الرزتاق ُّ
((( يف لسان العرب البن منظورج 10ص  :116رستق :اللحياينُّ :
الرساتِ ُيق وهي السواد.
ورستاق ،واجلمع َّ
معربَ ،أحلقوه ب ُق ْرطاس .ويقالُ :ر ْزداق ُ
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أن جيتنب من أهل ال َف ِ
ساد وال َت ْع ِ
طيلَ ،
الو َرعْ :
فإن املجاور َة مؤ ّثرة ،ال محَ ال َة.
َ
ومن َ
وأن يجَ لس مس َت ْقبِ َل ِ
الق ْبل َة ،يف ِ
َ
النبي
بسنّة
حال التكرار واملطالعة،
ّ
ويكون مستنّا ُ
ْ ْ َ ُ ْ
و َي ْغتَنِ َم دعو َة ِ
اهلم َة واالستدعاء (من
أهل اخلَيرْ ِ  ،وحيرتز عن َد ْعوة املظلوم ،ويطلب َ

الصاحلني).

إن طالب العلم مهام هتاون يف خلق من األخالق ،فإنه ال ينبغي وال جيوز له أن

يتهاون بصفة الورع.

الورع :هو االبتعاد عن املحرمات ،وهذا املعنى من الورع ال ُيعذر فيه مسلم،

فكل من يدّ عي االيامن يلزمه أن يبتعد عن املحرمات ،وإال خلرج من حدّ اإليامن إىل

حد الفسق ،فطالب العلم أوىل الناس باالتصاف هبذه الصفة ،وهذه هي املرتبة األوىل

للورع.

للكف عن املكروهات أيض ًا فيقال :إنه يتورع عن
وهذا املعنى من الورع استعري
ّ

فعل املكروهات ،وهذه املرتبة هي املرتبة الثانية للورع.

وهناك مرتبة ثالثة له هي :مرتبة ترك بعض املباحات مما يدخل حتت عنوان ال
ينبغي ،مثل :األكل يف الطرقات ،والضحك بصوت ٍ
عال ،وما شابه.

واملرتبتان األخريتان ْ
وإن مل يكن فيهام إلزام ،لكنهام عىل كل حال تعطيان نتائج

وثمرات للروح ال يمكن احلصول عليها إال من خالل االلتزام برتك املكروهات وترك

بعض املباحات فع ً
ال وفكر ًا.

وحيث إن طالب العلم يسعى للحصول إىل أعىل درجات الكامل ،فينبغي له -قبل

غريه -أن يسعى للوصول إىل أعىل هذه املراتب من الورع ،وليس من املناسب له أن

يكتفي باالبتعاد عن املحرمات فقط مما قد يفعله الكثري من عامة الناس.
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روي أنَّه قال الشقران مو ٰىل رسول اهلل :خرج العطاء أ ّيام أيب جعفر وما يل شفيع،

عىل الباب متحيرِّ ًا ،وإذا أنا بجعفر الصادق ،فقمت إليه ،فقلت له :جعلني اهلل
فبقيت ٰ
فرحب يب وذكرت له حاجتي ،فنزل ودخل وخرج وأعطاين
فداك ،أنا موالك الشقرانَّ ،
إن احلسن من ِّ
كل أحد حسن ،وإنَّه منك
ثم قال« :يا شقرانَّ ،
من ك ُِّمه فص َّبه يف ك ُّميّ ،

وإن القبيح من ِّ
عىل جهة
أحسن ،ملكانك منّاَّ ،
كل أحد قبيح ،وإنَّه منك أقبح» ،وعظه ٰ

التعريض ألنَّه كان يرشب(((.

تعريضا به ألنه كان يرشب
فقد كان هذا الكالم من اإلم��ام (سالم اهلل عليه)
ً

اخلمر ،ولكنه مل يطرده وإنام أشار اليه ،وهذا نفس أسلوب خطاب القران الكريم لنساء
ت ِمنْكُن بِ ِ
النبي ،قال تعاىل ﴿يا نِساء النَّبِي من ي ْأ ِ
فاح َش ٍة ُم َب ِّين ٍَة ُيضا َع ْ
ذاب
ف هََلا ا ْل َع ُ
َّ
ِّ َ ْ َ
َ

حِ
كان ذلِ َ
صال ًا نُؤْتهِ ا
ُت ِمنْك َُّن لهلِِ َو َر ُسولِ ِه َو َت ْع َم ْل
ك َعلىَ ٰ اهللِ َي ِسري ًاَ .و َم ْن َي ْقن ْ
ِض ْع َفينْ ِ َو َ
َأ ْج َرها َم َّر َتينْ ِ َو َأ ْعتَدْ نا هَلا ِرزْق ًا ك َِري ًام﴾ [األحزاب .]31 – 30
وعىل نفس النهج نقول :إن طالب العلم عليه مسؤولية أكرب ،وان من أهم صفات

طالب العلم هو الورع.

وقد ذكر املصنف (رمحه اهلل تعاىل) أن من الورع االحرتاز عن الشبع ،فام هو السبب

يف ذلك؟

يمكن ان نحصل اجلواب من خالل:
 /1ما ذكرته بعض الروايات بأنه يورث الثقل والظلمة يف القلب وما شابه ذلك.

(((

((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب (ج  /3ص .)362
((( يف بحار األنوار للمجليس ج 63ص  337ح  33عن مصباح الرشيعة :قال الصادق :قلة
االكل حممود يف كل حال وعند كل قوم ،الن فيه املصلحة للباطن والظاهر ،واملحمود من االكل
أربعة :رضورة ،وعدة ،وفتوح ،وقوت :فاالكل بالرضورة لألصفياء ،والعدة للقوام األتقياء ،والفتوح
للمتوكلني ،والقوت للمؤمنني ،وليس شئ أرض لقلب املؤمن من كثرة االكل ،وهي مورثة شيئني:
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 /2قد يكون بمعنى أنه عندما يبقى جائ ًعا ألنه يبقى متعل ًقا باهلل عز وجل.

/3وأنه إذا بقي جائع ًا يتذكر الفقراء ،وتذكره للفقراء جيعله يعطف عليهم ،وبالتايل

سيتمثل بصفات أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه.
حيرتز عن ِ
قال الشيخ (رمحه اهلل) :وينبغي ْ
الغ ْي َب ِة.
أن
َ
لعل املراد منها املرتبة الثانية

علماً أن الغيبة فيها مرتبتان:

املرتبة األوىل :فاعل الغيبة ،وهو مرتكب للحرام بال شك.
املرتبة الثانية :مستمع الغيبة ،فيقول العلامء :إذا كان غري راض ويعرتض بقلبه أو

بلسانه ال حيصل عىل احلرام.

قسوة القلب وهيجان الشهوة ،واجلوع إدام للمؤمن وغذاء الروح ،وطعام القلب ،وصحة البدن ،قال
النبي :ما مأل ابن آدم وعاء أرش من بطنه ،وقال داود :ترك اللقمة مع الرضورة إليها أحب إىل
من قيام عرشين ليلة ،وقال النبي :املؤمن يأكل بمعى واحد واملنافق بسبعة أمعاء...

�����������������������

�أ�سئلة:
س /1ما هي مراتب الورع؟

س/2ملاذا كان االحرتاز ن الشبع من الورع؟
س/3ما مها مرتبتا الغيبة؟
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عدم التهاون بالآداب
َع ْن َسماَ َع َة َق َالَ :س ِم ْع ُت َأ َبا الحْ َ َس ِنَ ي ُق ُ
ول :لاَ ت َْس َتكْثِ ُروا كَثِ َري الخَْ يرْ ِ ولاَ ت َْست َِق ُّلوا
الذن ِ
الذن ِ
يل ُّ
يل ُّ
ُوبَ ،فإِ َّن َقلِ َ
َقلِ َ
وخا ُفوا اللهَّ فيِ السرِّ ِّ َحتَّى
ُون كَثِري ًاَ ،
ُوب يجَْ ت َِم ُع َحتَّى َيك َ
(((
ُت ْع ُطوا ِم ْن َأ ْن ُف ِسك ُُم الن ََّص َ
ف.

قال املحقق رمحه اهلل تعاىل:
ِ
برعاية االَ ِ
والسن َِنَ ،
فينبغي ْ
السنَ َن،
َهاو َن
فإن « َم ْن تهَ َ
أن ال َيت َ
او َن باالَدابُ ،ح ِر َم ُ
داب ُ
او َن بالفرائض ُح ِر َم االَ ِخ َرةَ» ،وقال بعضهم:
بالسن َِن ُح ِر َم
َ
الفرائض ،و َم ْن تهَ َ
و َم ْن َ
هتاو َن ُ

هذا حديث عن رسول اهلل.

يشري (رمحة اهلل تعاىل عليه) يف هذا املقطع إىل أنه ينبغي لطالب العلم أن يراعي مجيع

اآلداب والسنن املستحبة التي وردت يف الرشيعة املقدسة ،وذلك ملا هلا من تأثري يف قلبه،

يؤدي به إىل حفظه للعلم وإىل صعوده يف مراتب الكامل.

نُقل أن أحد العلامء أوىص ذريته :بأن ال يرتكوا مستحب ًا ورد يف الرشيعة إال

ويفعلونه ولو مرة واحدة يف عمرهم.

فافعل أي مستحب يف الرشيعة ولو مرة واح��دة يف عمرك ،لعل رضا اهلل عز

وجل يكون يف هذا الفعل املستحب ،حتى وإن كان استحبابه غري ثابت ،فإنه يمكنك

أن تأيت هبا برجاء املطلوبية ،بمعنى :أنه لو جد رواية دلت عىل ترتب ثواب عىل فعل
معني ،ولكنها كانت رواية ضعيفة السند ،فيمكنه أن يأيت به برجاء أن يكون قد ورد

استِ ْص َغ ِ
الذن ِ
ار َّ
ْب ح.2
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 288 – 287ب ُ
اب ْ
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يف الرشيعة ،أي ال يؤتى به عىل نحو الترشيع؛ كي ال يلزم الكذب عىل الرسول لو
صادف عدم صحة الرواية الوارد هو فيها.

فهناك حديث ألمري املؤمنني (صلوات اهلل عليه) يقول :إن اهلل اخفى أربعة يف أربع،

ومنها أخفى رضاه يف طاعته ،فال ترتكن طاعة لعلها توافق رضا اهلل وانت ال تعلم.

(((

ومما يشري إليه قول املحقق (رمحة اهلل تعاىل عليه) هي قضية جد ًا مهمة ،وهي:

أن هناك ارتبا ًطا بني مفردات االس�لام ،فالواجب ليس بعيد ًا عن املستحب،

واملستحب ليس بعيد ًا عن األمور التي تدخل ضمن املروءة واآلداب العامة ،فهناك
ارتباط فيام بينها ،وحتى حتافظ عىل املرتبة الالزمة ،عليك أن حتافظ عىل قدر معني من

املراتب املستحبة ،والعكس بالعكس أيض ًا ،فتبتعد عن اآلداب السيئة غري املرغوب هبا
يف املجتمع ،حتى ال تصل إىل فعل املكروهات وبالتايل تبتعد عن احلرام ،ولذا قيل :من

هتاون باآلداب حرم السنن.

قال املحقق رمحه اهلل تعاىل« :وينبغي ْ ِ
اخلاشعنيّ ،
فإن
الصالة» و ُيصليّ َ صال َة
َ
أن ُيكْث َر َ

ذلِ َك َع ْون عىل التحصيل والتع ّلم.
ما هي �صالة اخلا�شعني؟

فست الروايات الرشيفة اخلشوع يف الصالة ،فعن رسول اهلل ملا سئل عن
رّ

((( يف اخلصال للشيخ الصدوق ص  210ح  31عن أمري املؤمنني قال :إن اهلل تبارك وتعاىل أخفى
أربعة يف أربعة :أخفى رضاه يف طاعته فال تستصغرن شيئا من طاعته ،فربام وافق رضاه وأنت ال تعلم.
وأخفى سخطه يف معصيته فال تستصغرن شيئا من معصيته ،فربام وافق سخطه معصيته وأنت ال تعلم.
وأخفى إجابته يف دعوته فال تستصغرن شيئا من دعائه ،فربام وافق إجابته وأنت ال تعلم .وأخفى وليه
يف عبادة فال تستصغرن عبدا من عبيد اهلل ،فربام يكون وليه وأنت ال تعلم.

بادآلاب نواهتلا مدع
َّواضع فيِ الص ِ
الة ،وأن ُيقبِ َل ال َعبدُ بِ َقلبِ ِه ُك ِّل ِه َعىل َر ِّب ِه عز ّ
ّوجل.
َّ
اخلشوع قال :الت ُ ُ
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(((

ويف رواية أخرى عن االمام الصادق (صلوات اهلل وسالمه عليه) يف َقولِ ِه تَعاىل:
﴿ا َّلذين هم يف صالتهِ ِم ِ
ِ (((
الصالة.
خاش َ
شوع َغ ُّض ال َبصرَ ِ فيِ َّ
عون﴾  :-اخلُ ُ
َ
َ ُ

ال َيع َب ُث بِ ِلح َيتِ ِه يف َصالتِ ِه َف َ
أن َر َ
ويف حديث َّ
سول اهللِ أبصرَ َ َر ُج ً
قال :إ َّن ُه َلو
(((
َخ َش َع َقل ُب ُه لخََ َش َعت َج ِ
وار ُح ُه.
من هذه االحاديث الثالثة ننتهي إىل نتيجة هي:

أن املقصود من اخلشوع يف الصالة هو معنى مركب من احلفاظ عىل اجلوارح من

أن تعمل عم ً
ال غري صاليت ،ومن املحافظة عىل اجلوانح من أن تبتعد عن التوجه نحو
اهلل عز وجل.

واإلنسان إذا خشع يف صالته هلل سبحانه وتعاىل ،فس ُيج ّلل بنور ال يعلمه إال اهلل

عز وجل.

ِ
((( يف دعائم اإلسالم للقايض املغريب ص  158عن َر ُ
أسهم:
الصال ُة َعىل أر َب َعة ُ
َب َّ
سول اهللِ :تُكت ُ
ضوء ،وسهم ِمنها الركوع ،وس ِ
سهم ِمنها إسبا ُغ الو ِ
هم ِم َنها ُ
شوعَ ،
قيل :يا
اخل ُ
ُ
وس ٌ
السجو ُدَ ،
هم م َنها ُّ
َ ٌ َ ُّ ُ َ ٌ
َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصالة ،وأن ُيقبِ َل ال َعبدُ بِ َقلبِه ُك ِّله َعىل َر ِّبه عز ّ
شوع؟ َ
َر َ
قال :الت ُ
ّوجلَ ،فإِذا
َّواض ُع فيِ َّ
سول اهللِ ،و َما اخلُ ُ
امء هَلا نور يتَألألُ ،و ُفتِحت هَلا أبواب الس ِ
هو أتَم ركوعها وسجودها وأتَم ِسهامها ص ِعدَ ت ىَإل الس ِ
امء
َ
َ َ
َ
ُ َ َّ ُ َ
ُ َّ
ٌ َ
َّ
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َقول ا َملالئ َك ُةَ :صلىَّ اهللُ َعىل صاح ِ
ك اهللُ ،وت ُ
ت ُ
ظت َعليَ َّ َحف َظ َ
هامها
َقول :حا َف َ
ب هذه َّ
الصالة .وإذا مل ُيت َّم س َ
ِ
ك اهللُ رُ ِ
َص ِعدَ ت هَ
دونا وت ُ
َقولَ :ض َّيعتَني َض َّي َع َ
لم ٌة ،و ُغ ِّل َق
جه ُه.
وض َب بهِ ا َو ُ
السامء هَ
ُ
أبواب َّ
ولا ُظ َ
((( دعائم اإلسالم للقايض املغريب ص .158
((( دعائم اإلسالم للقايض املغريب ص .174
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�ضرورة ا�صطحاب الدفرت على كل حال
قال رمحة اهلل عليه:

يستصحب دفرتا عىل ك ُّل ٍ
وينبغي ْ
حال لِ ُيطالعه .وقيل« :من مل يكن الد ْفترَ ُ يف
أن
َ
ِ
َ
كُمه مل تثبت احلكم ُة يف قلبه» .وينبغي ْ
ب املحبرَ َ َة
أن
يكون يف الد ْفترَ ِ بياض ،و َي ْست َْصح َ
يسمع.
ليكتب ما
ُ
َ

العلم واحلكم َة ْ :-
«هل معك حمربة».
حني َق َر َر له
كام قال النبي هلالل بن َيسار َ -
َ

وهذا ما حتدثنا عنه يف عنوان (االستفادة من الوقت).
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�أ�سئلة:
س/1ما هي أمهية فعل املستحبات لطالب العلم؟
س/2بني الرتابط بني مفردات اإلسالم.
س/3بني معنى صالة اخلاشعني.
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تنمية احلفظ والذاكرة
روي عن رسول اهلل انه قال« :ثالثة يزدن يف احلفظ ويذهبن بالبلغم :قراءة

القرآن والعسل واللبان».

(((

ويف رواية أخرى قال« :ثالثة يذهبن النسيان وحيدثن الذكر :قراءة القرآن

والسواك ،والصيام».

(((

ويف رواية ثالثة قال« :حفظ الغالم كالوسم عىل احلجر وحفظ الرجل بعدما

يكرب كالكتابة عىل املاء».

قال املحقق رمحه اهلل تعاىل:

أسباب احلفظ:
وأقوى ْ
ِ -١
اجلد.

 - ٢وا ُملوا َظ َب ُة.

ُ
وتقليل الغذاء.
-٣

ِ
الليل ،باخلُضوع واخلُشوع.
 - ٤وصال ُة
أسباب احلفظ.
 - ٥وقراء ُة ال ُقرآن من ْ

َ
الكريس».
«ليس يشء ْأزيدَ للحفظ من قراءة القرآن ال س ّيام آية
قيلَ :
ّ

((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق ج 4ص  365من احلديث ()5762
((( بحار األنوار للمجليس ج  59ح .266
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ُ
أفضل ،لقوله« :أ ْف َض ُل أعامل ُا ّمتي قراءة القرآن نظر ًا».
وقراء ُة القرآن َن َظرا
ِ
النبي
-٦
وتكثري الصالة عىل ّ
ُ
ِ -٧
والس ُ
واك.
 - ٨ورشب ال َع َسل.

(((
السكَر.
 - ٩وأكل ال ُكنْدُ ر مع ُ
ث ِ
 - ١٠وأكل إحدى ِ
الر ْيق ُي ِ
كل يوم  -عىل ِ
وعشرْ ين َزبيبة حمَ ْراء ّ -
ور ُ
احل ْفظ،
ْ

و َي ْشفي كثريا من األمراض واألسقام.

والرطوبات يزيدُ يف ِ
ِ
احلفظّ .
ّ - ١١
وكل ما يزيدُ يف البلغم
وكل ما ُيق ّلل ال َب ْل َغ َم

ُيورث النسيان

إن من أعظم النعم عىل اإلنسان يف هذه احلياة هي نعمة احلفظ ،ويكفي ملعرفة

أمهية احلفظ والذاكرة وعظم النعمة فيها أن ننظر لرجل َف َقدَ ذاكرته ،لنرى كيف صارت
الدنيا عنده عبارة عن جمموعة جمهوالت ،فال هيتدي لبيته ،وال يعرف زوجته وال ولده،
وستتحول الدنيا يف عينيه إىل جمموعة من اخلطوط املتشابكة املتقاطعة التي ال حدّ للجهل

فيها.

ولكن رغم ذلك تأيت روايات أهل البيت لتقول :إن هناك نعمة أعظم من

عىل
نعمة احلفظ لإلنسان ،وهي ما قاله االمام الصادق ...« :وأعظم من النعمة ٰ
اإلنسان يف احلفظ النعمة يف النسيان ،فإنَّه لوال النسيان ملا سال أحد عن مصيبة ،وال
انقضت له حسـرة ،وال مات له حقد ،وال استمتع بشـيء من متاع الدنيا مع تذكُّر اآلفات،

ترى كيف جعل يف اإلنسان احلفظ
وال رجا غفلة من سلطان ،وال فرتة من حاسد ،أفال ٰ
كاال ِ
((( ال ُكنْدُ رَ :ص ْم ُغ شجرة شائكة ور ُقها َ
وس ّمي يف الروايات بـ(ال ُلبان)
سمى ال َب ْستجُ ،
س ،و ُي َ

ركاذلاو ظفحلا ةيمنت
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والنسيان ،ومها خمتلفان متضا ّدان ،وجعل له يف ٍّ
كل منهام رضب من املصلحة؟.(((»...

فالنسيان نعمة عظيمة عىل اإلنسان ،لوالها لبقي حزين ًا ومهموم ًا طول حياته،

واإلمام يقول« :هذه النعمة أعظم من نعمة احلفظ».

ورغم أن هذه النعمة عظيمة ،ولكن هلا رضيبتها ،وهلا مردوداهتا عىل حياة االنسان!

فالنسيان يف الوقت الذي هو نعمة من هذه الناحية ،هو آفة العلم من ناحية اخرى،

إذ العلم من املوجودات االنسيابية –كالزئبق -ال يمكنك أن متسكه بسهولة ،بل حتتاج
إىل خربة وقدرة ودقة وتكرار.

وحتى يعمل االنسان عىل إمساك أكرب قدر ممكن من هذا املوجود الزئبقي ،عليه أن
ٍ
بيشء من العلم.
قوى ذاكرته أمكنه أن يمسك
يقوي ذاكرته ،فإذا ّ
ّ
قدرا معتدً ا به من الروايات تتكلم عن أسباب النسيان
وباملتابعة ،نجد أن هناك ً

وعن أسباب احلفظ ،ومن هنا عقد املحقق (رمحه اهلل تعاىل) هذا الفصل ليبني ما هي
األمور التي تساعد عىل احلفظ وما هي األمور التي تؤدي إىل النسيان ،ليتمسك طالب

العلم باألوىل وليعمل عىل اجتناب الثانية.
�أما �أ�سباب احلفظ فهي:

/1اجلد :هو نقيض اهلزل أي االجتهاد يف األمور.
 /2املواظبة :أي املداومة واملثابرة عىل اليشء واملالزمة له.
 /3تقليل الغذاء :ألن االنسان عندما يشبع فسوف يشعر بالنعاس ،وإذا شعر

بذلك سيخلد إىل النوم ،فال يطلب العلم ،فعندما يق ّلل الغذاء فإنه ال ُيصاب بالغثيان
أو النعاس.

((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /3ص .)81
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/4صالة الليل باخلشوع واخلضوع.

/5قراءة القرآن ،كام ورد هذا يف احلديث الرشيف.
/6الكندر :هو علك البستك.

ثم قال رمحه اهلل تعاىل:
وأ ّما ما ُي ِ
ث النِ ْس َ
ور ُ
يان:
 - ١فا َملعايص.

واألحزان يف ُامور الدّ نيا
 - ٢وكثرة اهلموم
ْ
 - ٣وكثرة االشتغال والعالئق.

وقد ذكرنا أنّه ال ينبغي للعاقل ْ
ينفع .ومهوم
يرض ،وال ُ
أن َ
هيتم ب ُامور الدنيا ألنّه ّ

الدنيا ال ختلو عن ال ُظلمة يف القلب ،ومهوم االَخرة ال ختلو عن النور يف القلب ،وحتصيل

اهلم واحلُ ْز َن.
العلوم ينفي َ

 - ٤وأكل الك ُْز ُبرة
 - ٥والت ّفاح ِ
احلامض.

 - ٦والنظر إىل ا َمل ْص ُلوب.

 - ٧وقراءة َل ْوح ال ُقبور.

 - ٨وا ُمل ُرور َبينْ َ قطار اجلمل.

احلي عىل األرض.
 - ٩وإلقاء ال َق ْمل ّ
ِ - ١٠
واحلجامة عىل ُن ْق َرة ال َقفا.
كل ذلك ُي ِ
ث النِ ْس َ
ور ُ
يان.
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انتقل املحقق إىل مطلب آخر وهو :ما يورث النسيان ،وأول يشء ذكره هي

املعايص ،إذ إن الروايات الرشيفة رتبت عىل الذنوب الكثري من اآلثار ،وواحد من هذه

اآلثار هو النسيان.

شكا رجل إىل وكيع بن اجل��راح سوء احلفظ فقال :استعينوا عىل احلفظ برتك

املعايص ،فأنشأ يقول:

شكوت إىل وكيع سوء حفظي
وذل���ك أن ح��ف��ظ امل���رء فضل

((( ربيع األبرار للزخمرشي ج 4ص .86

ف����أرش����دين إىل ت����رك امل��ع��ايص
وفضل امل��رء مل يدركه ع��ايص.

(((
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ما يجلب وما مينع الرزق.
َ
َ
الرزق وما يزيد يف ال ُع ُمر ،وما ينقصه.
الرزق ،وما يمنع
يف ما جيلب
القوانني التي حتكم العامل نوعان:
 /1القوانني التكوينية :هي األنظمة العامة التي جعلها اهلل تعاىل لتنظيم العامل،

وهي خارجة عن قدرة االنسان ،ولذا ال يسأل عنها االنسان ،مثل :قانون املوت ،قانون

احلياة ،قانون اجلاذبية ،قانون أن النار حمرقة ،أن املاء يروي العطشان وما شابه.

 /2القوانني الترشيعية :األحكام التكليفية اإللزامية وغري اإللزامية ،وهي:

الواجب واملستحب واحلرام واملكروه واملباح ،واإلنسان مسؤول عليها ومكلف هبا.

وهناك ارتباط واضح شديد بني القوانني التكوينية والقوانني الترشيعية ،طرد ًا

وعكس ًا ،إجياب ًا وسلب ًا ،فكلام ازداد التزام املرء باألحكام الرشعية ،كلام انقادت إليه
القوانني التكوينية ،لذلك كان دعاء االنبياء مستجا ًبا ،والنبي قال للقمر انشق،

فانشق ،عىل غرار ما ورد في الحديث القدسي عن الرب العلي أنه يقول« :عبدي
أطعني أجعلك مثلي أنا حي ال أموت  ،أجعلك حيا ال تموت ،أنا غني ال أفتقر أجعلك

غنيا ال تفتقر ،أنا مهما أشأ يكن أجعلك مهما تشأ يكن»(((.

والعكس بالعكس ،فكلام قل ارتباط االنسان باألحكام التكليفية ،كلام ابتعد عن

السيطرة عىل قوانني أنظمة العامل.

((( مشارق أنوار اليقني للحافظ الربيس :ص .100
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هذا االرتباط أشارت إليه العديد من اآليات والروايات ،منها:
ِ
ماء َغدَ ق ًا﴾ [اجلن ]16
قوله
َقاموا َعلىَ ٰ ال َّط ِري َقة لأَ َ ْس َق ْي ُ
َ
تعاىل﴿:و َأ ْن َل ِو ْاست ُ
ناه ْم ً
والتي فرست بوالية أمري املؤمنني.
ِ
َع ْن َأبيِ َج ْع َف ٍر فيِ َق ْولِه َت َعالىَ َ :
ماء
َقاموا َعلىَ ال َّط ِري َقة ألَ ْس َق ْي ُ
﴿وأ ْن َل ِو ْاست ُ
ناه ْم ً
ب َأ ِم ِري ا مُْل ْؤ ِمنِني واألَو ِصي ِ
َغدَ ق ًا﴾ َق َالَ :ي ْعنِي َل ِو ْاس َت َق ُاموا َعلىَ َولاَ َي ِة َعليِ ِّ ْب ِن َأبيِ َطالِ ٍ
اء
َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
اء َغدَ ق ًاَ .ي ُق ُ
ول :ألَشرْ َ ْبنَا
م ْن ُو ْلده و َقبِ ُلوا َطا َعت َُه ْم فيِ َأ ْم ِره ْم ونهَْيِ ِه ْم ألَ ْس َق ْين ُ
َاه ْم َم ً
ِ (((
إليماَ َن وال َّط ِري َق ُة ِه َي ا ِ
ُق ُلوبهَ ُ ُم ا ِ
إليماَ ُن بِ َولاَ َي ِة َعليِ ٍّ واألَ ْو ِص َياء.

ِ
امء َع َل ْيك ُْم ِمدْ رار ًا.
ويقول تعاىل ﴿ َف ُق ْل ُ
ت ْاس َتغ ِْف ُروا َر َّبك ُْم إِ َّن ُه َ
كان َغ َّفار ًاُ .ي ْرس ِل َّ
الس َ
وال وبنِني و ع ْل َلكُم جن ٍ
ِ
َّات َويجَْ َع ْل َلك ُْم َأ هْنار ًا﴾ [نوح .]12 – 10
ْ َ
َو ُي ْمد ْدك ُْم بِ َأ ْم ٍ َ َ َ َ يجَْ َ
﴿وإِ ْذ ت ََ��أ َّذ َن َر ُّبك ُْم َلئِ ْن َشك َْرت ُْم لأَ َ ِزيدَ َّنك ُْم َو َلئِ ْن َك َف ْرت ُْم إِ َّن َعذابيِ
ويقول تعاىل َ

َل َش ِديدٌ ﴾ [إبراهيم ]7

يف رواية عن أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه« :ما زالت نعمة وال نضارة عيش إال

بذنوب اجرتحوا ،إن اهلل ليس بظالم للعبيد».

(((

ويف رواية عن االمام الصادق« :من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت باآلجال،

ومن يعيش باإلحسان أكثر ممن يعيش باألعامر».

(((

والرزق من األمور التكوينية ،إن اإلنسان يسعى يف طلب الرزق ،ولكن اإلنسان

سيسهل له أمر رزقه ،وطالب العلم اذا التزم
إذا ما التزم باألحكام الرشعية فإن اهلل تعاىل
ّ

هبذه األحكام ،فسوف لن يشغل قلبه وفكره بطلب العيش ،فالنفس إذا احرزت رزقها
اب َأ َّن ال َّط ِري َق َة ا َّلتِي ُح َّث َعلىَ الاِ ْستِ َقا َم ِة َع َل ْي َها َولاَ َي ُة َعليِ ٍّ  ح.1
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 220ب ُ
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص  624حديث أربعامئة.
((( أمايل الشيخ الطويس ص  305ذيل حديث .58 / 611
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اطمأنت.

قال املحقق رمحه اهلل تعاىل:

«ثم ال ُبدَ لطالب العلم من ال ُق ْوت ومعرفة ما يزيد فيه ،وما يزيدُ يف العمر وينقص،
َ
ليكون ِ
َ
فار َغ البال يف َط َلب العلم.
والصحة،
ّ
ويف ّ
كل َ
البعض هاهنا عىل االختصار:
فأوردت
ذلك َصنّفوا ُك ُت ًبا.
ُ
َ

قال رسول اهلل« :ال يزيدُ الرزق ،وال ُير ّد ال َقدَ َر إال الدُ عاء ،وال يزيدُ ال ُع ُم َر إال

الرج َل ليحرم الرزق بالذنب ُيصي ُبه»».
الرب َ
(فإن ُ
َ
ِ
الذن ِ
ارتكاب َ
احلديث َ
خصوصا
ب ِح ْرمان ال��رزق،
أن
فيثبت هبذا
-١
ُ
ً
ْب َس َب ُ
َ

الكذب[ ،فإنّه] ُيورث الفقر ،وقد َو َر َد فيه حديث خاص لذلك.
ُ
الص ْبحة [أي النوم بني الطلوعني] متنع الرزق.
 - ٢وكذا ُ
 - ٣وكذا كثرة النوم.
ثم النوم ُع ْريانا.
َ -٤
ُ
والبول ُع ْريانا.
-٥

 – ٦واألكْل ُجنُبا.

 - ٧ومتّكئا عىل َجن ٍ
ْب.

َهاون بِسقاط املائدة.
 - ٨والت ُ

وح ْرق قرش ال َب َصل والثوم.
َ -٩

 - ١٠و َكنْس البيت يف الليل.

 - ١١وترك ال ُقاممة يف البيت.
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 - ١٢وامليش قدّ ا َم املشايخ.

باسمهام.
 - ١٣ونداء األ َبو ْي ِن ْ
 - ١٤واخلالل ّ
بكل َخ َش َب ٍة.

ِ
ِ
والرتاب.
اليدين بالطني
 - ١٥وغسل

 - ١٦واجللوس عىل العتبة.
أح ِد زوجي الباب.
 - ١٧و االتّكاء عىل َ

 - ١٨والت ََو ِ
ضؤ يف ا َملبرْ َ ز ّ
[حمل البرِ از ـ يعني الغائط ـ وهو جممعه].
 - ١٩وخياطة الثوب عىل بدنه.

 - ٢٠وجتفيف الوجه بالثوب.
 - ٢١وترك بيت العنكبوت يف البيت.
والتهاو ُن بالصالة.
- ٢٢
ُ

 - ٢٣وإسرْ اع اخلروج من املسجد.

 - ٢٤واإلبكار يف الذهاب إىل السوق.
 - ٢٥واإلبطا ُء يف الرجوع منه.

 - ٢٦ورشاء كرسات اخلبز من ال ُفقراء والسائلني.
الرش عىل الوالِدَ ْي ِن
 - ٢٧ودعاء ّ

 - ٢٨وترك ختمري األواين[ .التخمري :السرت ،واملراد عدم تغطية األواين بل تركها

مكشوفة]

 - ٢٩وإ ْطفاء الرساج بالنَ َفس.
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كل ذلك ُي ِ
ور ُ
ف باالَثار.
ث الفقرُ ،ع ِر َ
الكتاب ُة ب َق َل ٍم مع ٍ
 - ٣٠وكذا ِ
قود[ .املراد بالقلم ما هو من عود القصب ،إذا كانت
َْ
معه واحدة من ال ُع َقد التي فيه].
 - ٣١واال ْمتشاط بمشط متك رّ ٍ
َس.
 - ٣٢وترك الدعاء للوالدَ ْين.
مم قاعدا.
 - ٣٣وال َت َع ُ

َس ُو ُل قائام.
 - ٣٤والت رَ ْ

 - ٣٥وال ُب ْخ ُل.
 - ٣٦والتقتري.

 - ٣٧واإلرساف.
 - ٣٨والك ََسل ،والتواين.
 – ٣٩والسؤال.

والتهاو ُن يف االُمور.
- ٤٠
ُ
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ما يزيد يف الرزق
 - ١وقال رسول اهلل« :استنزلوا الرزق بالصدَ ِ
قة».
َ
ْ
 – ٢والشكر

بارك ،يزيدُ يف مجيع النِ َعم خصوصا يف الرزق.
 - ٣وال ُبكُور ُم َ

و(ح ْس ُن ّ
اخلط من مفاتيح الرزق).
ُ -٤

 - ٥وبسط الوجه.

 - ٦وطيب الكالم يزيد يف الرزق.
عيل:
وعن احلسن بن ّ
«ترك ِ
ُ
الزنا
-٧
 - ٨وكنس ِ
الفنَا
ُ

وغسل اإلنَاء مجَْلبة ِ
ُ
للغنى».
-٩

ِ
الصالة بالتعظيم واخلشوع.
 - ١٠وأقوى األسباب اجلالبة للرزق :إقامة

خصوصا بالليل ،ووقت العشاء( .وسورة ( َي َس) و
 - ١١وقراءة سورة (الواقعة)
ً
﴿ َت َب َار َك ا َل ِذي بِ َي ِده ا مُْل ْل ُ
الص ْبح).
ك﴾ وقت ُ
 - ١٢وحضور املسجد قبل األذان.
 - ١٣وا ُملداومة عىل الطهارة.

الفجر ،والوتر ،يف البيت.
 - ١٤وأداء ُسنَة ْ
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وأن ال يتك ّلم بكالم الدُ نيا بعد ِ
ْ - ١٥
الوتر.
 - ١٦وال ُيكثر جمالسة النِساء ،إالّ عند احلاجة.
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ْ - ١٧
وأن ال يتك ّلم بكال ٍم ل ْغ ٍو (غري مفيد لدينه ودنياه) .قيلَ ( :م ِن ْاش َت َغ َل بام ال

يعنيه ،يفوته ما يعنيه).
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ما يزيدُ يف ال ُع ُمر
وممّا َيزيدُ يف ال ُع ُمر:

 - ١ت َْر ُك األذى.

 - ٢وتوقري الشيوخ.
 - ٣وصلة الرحم.

ْ -٤
وأن حيرتز عن قطع األشجار الرطبة ،إال عند الرضورة.

 - ٥وإسباغ الوضوء.
الصحة.
 - ٦وحفظ
ّ

ِ
وال ُبدّ ْ
الطب ،التي مجعها
ربك باالَثار الواردة يف
ّ
أن يتع ّل َم شيئا من الط ّ
ب ،ويت ّ

النبي )جيدُ ه َم ْن َيطل ُبه.
املسمى
الشيخ اإلمام أبو العباس املستغفري ،يف كتابه
ّ
(طب ّ
َ
واحلمد هلل أولاً
وآخرا.
ً
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�أ�سئلة:
س/1بينّ النعمة يف احلفظ.

س /2بينّ النعمة يف النسيان.

س/3ما هي أهم أسباب احلفظ؟
س/4يف العامل نوعان من القوانني ،بينهام ،وبينّ االرتباط بينهام.

المصادر
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امل�صادر
مؤسسة البعثة.
األمايل :الشيخ الصدوق /ت قسم الدراسات /ط 1417 /1هـَّ /

مؤسسة البعثة /ط 1414 /1هـ /دار الثقافة /قم.
األمايل :الشيخ الطويس /ت َّ

عيل أكرب الغفاري /ط 1414 /2هـ /دار
األمايل :الشيخ املفيد /ت األُستادويلّ ،

املفيد /بريوت.

مؤسسة الوفاء/
بحار األنوار :العلاَّ مة املجليس /ط 2
َّ
املصححة1403 /هـَّ /

بريوت.

تاج العروس :الزبيدي1414 /هـ /دار الفكر /بريوت.

عيل أكرب الغفاري /ط 1404 /2ه��ـ/
حتف العقول :ابن شعبة
ّ
احل��راين /ت ّ

مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.
َّ

تفسري اإلمام العسكري -املنسوب إىل اإلمام العسكري/حتقيق :مدرسة

اإلمام املهدي/الطبعة :األوىل حمققة/سنة الطبع :ربيع األول  /1409املطبعة :مهر

 -قم املقدسة /النارش :مدرسة اإلمام املهدي - قم املقدسة /برعاية :السيد حممد

باقر املوحد األبطحي.

تفسري الع ّيايش :الع ّيايش /ت هاشم الرسويل املحلاَّ يت /املكتبة العلمية اإلسالم َّية/

طهران.

تفسري العيايش :حممد بن مسعود العيايش/حتقيق :احلاج السيد هاشم الرسويل
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املحاليت/النارش :املكتبة العلمية اإلسالمية – طهران.

القمي /ت ط ِّيب اجلزائري /ط 1404 /3هـ/
عيل بن إبراهيم ّ
تفسري ّ
القميّ :

مؤسسة دار الكتاب /قم.
َّ

ورام بن أيب فراس املالكي األش�تري /ط /2
ورام)ّ :
تنبيه اخلواطر (جمموعة ّ

1368ش /مط حيدري /دار الكتب اإلسالم َّية /طهران.

اجلامع الصغري :السيوطي /ط1401 /1هـ /دار الفكر /بريوت.

قم.

املدرسني/
اخلصال :الشيخ الصدوق /ت عيل أكرب الغفاري1403 /هـ /مجاعة ّ

دعائم اإلس�لام :القايض النعامن املغريب /ت آصف فيضـي1383 /ه��ـ /دار

املعارف /القاهرة.

مؤسسة اإلمام
الدعوات :قطب الدين الراوندي /ط 1407 /1هـ /مط أمريَّ /

املهدي /قم.

مؤسسة البعثة /قم.
دالئل اإلمامة :الطربي (الشيعي) /ط1413 /1هـّ /

ربيع األبرار ونصوص األخبار :الزخمرشي /حتقيق :عبد األمري مهنا /الطبعة:

األوىل /سنة الطبع 1992 - 1412 :م /النارش :مؤسسة األعلمي للمطبوعات –

بريوت.

حممد مهدي اخلرسان /منشورات
روضة الواعظني :الفتال النيسابوري /ت ّ

الرشيف الريض /قم.

الصحاح :اجلوهري /ت أمحد عبد الغفور الع ّطار /ط 1407 /4هـ /دار العلم

للماليني /بريوت.
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حممد ص��ادق بحر العلوم1385 /ه��ـ/
علل الرشائع :الشيخ الصدوق /ت ّ

منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها /النجف األرشف.

العلم واحلكمة يف الكتاب والسنة :حممد الريشهري/حتقيق :مؤسسة دار احلديث

الثقافية /الطبعة :األوىل /املطبعة :دار احلديث /النارش :مؤسسة دار احلديث الثقافية

 -قم – ايران.

عمدة القاري :العيني/املطبعة :بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب /النارش :دار

إحياء الرتاث العريب

عوايل اللئايل :ابن أيب مجهور األحسائي/حتقيق :تقديم :السيد شهاب الدين

النجفي املرعيش  /حتقيق :احلاج آقا جمتبى العراقي /الطبعة :األوىل /سنة الطبع:

 1983 - 1403م /املطبعة :سيد الشهداء – قم.
ِ
عيل الليثي الواسطي /ت حسني البريجندي /ط  /1دار
عيون احلكَم واملواعظّ :
احلديث.

قصص األنبياء :قطب الدين الراوندي/حتقيق :املريزا غالم رضا عرفانيان اليزدي

اخلراساين /الطبعة :األوىل /سنة الطبع 1376 - 1418 :ش /املطبعة :مؤسسة

اهلادي /النارش :اهلادي.

عيل أكرب الغفاري /ط 1363 /5ش /مط حيدري/
الكايف :الشيخ الكليني /ت ّ

دار الكتب اإلسالم َّية /طهران.

مؤسسة النرش
كامل الدين :الشيخ الصدوق /ت عيل أكرب الغفاري1405 /هـّ /

اإلسالمي /قم.

مؤسسة الرسالة/
كنز العماّ ل :املتَّقي اهلندي /ت بكري حياين1409 /ه��ـَّ /
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بريوت.

كنز الفوائد :أبو الفتح الكراجكي /ط 1369 /2ش /مط غدير /مكتبة

املصطفوي /قم.

لسان العرب :ابن منظور/سنة الطبع :حمرم  /1405النارش :نرش أدب احلوزة.

املبسوط :الشيخ الطويس /حتقيق :تصحيح وتعليق :السيد حممد تقي الكشفي/

سنة الطبع /1387 :املطبعة :املطبعة احليدرية – طهران /النارش :املكتبة املرتضوية
إلحياء آثار اجلعفرية

جممع الزوائد :اهليثمي1408 /هـ /دار الكتب العلمية /بريوت.

املحاسن :الربقي /ت جالل الدين احلسيني املحدِّ ث1370 /هـ /دار الكتب

اإلسالم َّية /طهران.

مستدركات أعيان الشيعة :حسن األم�ين /سنة الطبع 1987 - 1408 :م/

املطبعة :دار التعارف للمطبوعات /النارش :دار التعارف للمطبوعات.

مؤسسة النشـر
مستطرفات الرسائر :ابن إدري��س احل�ّل�يّ  /ط 1411 /2ه��ـَّ /

املدرسني /قم.
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ

مسند الشهاب :حممد بن سالمة القضاعي /حتقيق :محدي عبد املجيد السلفي/

الطبعة :األوىل /سنة الطبع 1985 - 1405 :م /النارش :مؤسسة الرسالة – بريوت

مشارق أنوار اليقني :احلافظ رجب الربيس/حتقيق :السيد عيل عاشور /الطبعة:

األوىل /سنة الطبع 1999 - 1419 :م  /النارش :مؤسسة األعلمي للمطبوعات -
بريوت  -لبنان.

عيل الطربيس /ت مهدي هوشمند /ط 1418 /1ه��ـ /دار
مشكاة األن��وارّ :
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احلديث.

املصباح (جنة األمان الواقية وجنة االيامن الباقية) :الشيخ إبراهيم الكفعمي/

الطبعة :الثالثة /النارش :مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بريوت.

مؤسسة فقه الشيعة /بريوت.
مصباح
ّ
املتهجد :الشيخ الطويس /ط 1411 /1هـّ /

من ال حي�ضره الفقيه :الشيخ الصدوق/حتقيق :تصحيح وتعليق :عيل أكرب

الغفاري /الطبعة :الثانية/النارش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني
بقم املرشفة.

مناقب آل أيب طالب :ابن شهر آشوب /ت جلنة من أساتذة النجف1376 /هـ/

املكتبة احليدرية /النجف.

منهاج الصاحلني :السيد السيستاين.

املنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة :الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي.

منية املريد :الشهيد الثاين /ت رضا املختاري /ط 1409 /1هـ /مكتب اإلعالم

اإلسالمي.

موسوعة العقائد اإلسالمية :حممد الريشهري/الطبعة الثالثة /1386 :حتقيق:

مركز بحوث دار احلديث -قم /دار احلديث.

حممد الريشهري /ط  /1دار احلديث.
ميزان احلكمةّ :

نزهة الناظر :احللواين /ت مدرسة اإلمام املهدي /ط 1408 /1هـ /مدرسة

اإلمام املهدي /قم.

نقد الرجال :التفريش :حتقيق :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث /الطبعة:

األوىل /سنة الطبع :ش��وال  /1418املطبعة :ستارة – قم /النارش :مؤسسة آل
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البيت إلحياء الرتاث – قم.
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نصه الدكتور صبحي صالح /ط /1
هنج البالغة :الرشيف ال��ريض /ضبط َّ

1387هـ /بريوت.
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املحتويات
اإلهداء
مقدمة املعهد
املقدمة
نبذة عن حياة املحقق الطويس قدس رسه
آداب االفتتاح
ماهية العلم وفضله
العلم سعادة
رضورة النية اخلالصة يف طلب العلم
الصرب واملجاهدة يف طلب العلم
اختيار العلوم
اختيار األستاذ
تعظيم العلم وأهله
آداب الكتابة
طالب العلم
ما ينبغي أن حيرتز منه
ُ
اجلد واملواظبة واهلمة يف طلب العلم.
زمن االبتداء بالدرس
االجتهاد يف الفهم والتأمل والتفكر...
أمهية املباحثة
التأمل يف العلوم
االستفادة من مجيع األوقات واألشخاص
رضورة اشتغال املتعلم بالشكر
أمهية املراجعة
طالب العلم والتوكل
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حسن الظن باملؤمنني
االستفادة من الوقت
اغتنام وجود ذوي اخلربة
حتمل املشاق يف طلب العلم
رضورة الورع لطالب العلم
عدم التهاون باآلداب
رضورة اصطحاب الدفرت عىل كل حال
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