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 بسم هللا الرمحن الرحيم
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 كلمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 … هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمونقال هللا احلكيم يف كتابه الكرمي: 
وأين  من احملال أن يستوي العامل واجلاهل .. والعابد والغافل.. فأين الثرى من الثراي؟

الرتاب من املاء الزالل السائل من عني املزن..؟ فهذا اشبه ابملوت والفناء، وذاك خيتزن سر 
 الوجود واحلياة، وسبحان الذي جعل من املاء كل شيء حي.

فكما أن يف املاء سر احلياة.. ويف العبادة اطمئنان القلب وراحة الروح، وكذلك العلم فإنه 
 األفكار وصفاؤها. حياة العقول ومناؤها، وتبلور

 والعلم علمان:
 .: حضوري، وهذا ما منحه الباري ألنبيائه وأوصيائه املعصومني 1
: حصويل: وهو نتيجة التعلم واالكتساب والتحصيل، والميكن التوصل اليه ـ عادة ـ اال 2

 عرب املثابرة والتعلم ودراسة األصول والقوانني واملناهج احملددة.
 الرسالة حول القسم الثاين.ومدار الكالم يف هذه 

وقد اختصرها املرجع الديين األعلى اإلمام الشريازي )دام ظله( قبل ما يقارب مخسني 
ليعطي  عاما من كتاب )منية املريد يف آداب املفيد واملستفيد( للعالمة احملقق الشهيد الثاين 

وخالصته، تعميماً لطالب العلم املبتدئني سواء يف اجلامعات أو احلوزات، زبدة الكتاب 
 للفائدة، فإن هذا العصر هو عصر السرعة واالختصار.

علمًا ابن هذا الكتاب القيم كان وال زال ضمن الربانمج الدراسي يف بعض احلوزات 
 العلمية وذلك للمبتدئني من الطالب.

 وقد قمنا بطبعه راجني من هللا عزوجل التوفيق والقبول.
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر 
 شوران 6080بريوت ـ لبنان ص.ب:  
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 املقدمة
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى حممد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على 
 أعدائهم إىل يوم الدين.

، جزاه هللا عن اإلسالم وأهله خري (1)( لشيخنا الشهيدتلخيص منية املريدوبعد: فهذا )
 اجلزاء.

وأسأله سبحانه أن ينفعين وسائر الطالب به كما نفع أبصله، انه قريب جميب وبه 
 نستعني.

 كربالء املقدسة   
 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي 

                                                        
هو الشيخ زين الدين بن نور الدين علي العاملي املعروف ابلشهيد الثاين، صاحب كتاب )الروضة البهية يف شرح اللمعة  (1)

 هـ.965استشهد يف عام … الدمشقية( و)مسالك األفهام يف شرح شرائع اإلسالم( و
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 ما ورد يف فضل العلم 
 يف الكتاب والسنة

 الكتاب:فمن 
هل يستوي الذين يعلمون والذين اليعلمونقوله تعاىل: 

(2). 
 الذي  لق سبع اواوات ومن األرث مثلهن يتنـال األمر بينهن هللاوقوله سبحانه: 

لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير وأن هللا قد أحاط بكل شيء علما  
(3). 

ومن يؤت احلكمة فقد أويت  ريا  كثريا  وقوله تعاىل: 
(4). 

 :السنةوأما 
 .(5)«من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين: »فمنها قول النيب 

 .(6)«طلب العلم فريضة على كل مسلم: »وقوله 
من أحب أن ينظر إىل عتقاء هللا من النار فلينظر إىل املتعلمني، فوالذي : »وقوله 

نفسي بيده ما من متعلم خمتلف إىل ابب العامل إال كتب هللا له بكل قدم عبادة سنة، وبىن هللا 
تستغفر له، وميسي ويصبح مغفوراً له، له بكل قدم مدينة يف اجلنة، وميشي على األرض وهي 

 .(7)«وشهدت املالئكة أهنم عتقاء هللا من النار
لئن يهدي هللا بك رجاًل واحدًا خري من أن يكون لك محر : »لعلي  وقوله 

 .(8)«النعم
 .(9)«خري لك من الدنيا وما فيها»ويف رواية: 

ائم اجملاهد يف سبيل هللا، فإذا العامل أعظم أجرًا من الصائم الق: »وعن أمري املؤمنني 
                                                        

 .9سورة الزمر:  (2)
 .12سورة الطالق:  (3)
 .269سورة البقرة:  (4)
 .49ح 1ب 177ص 1حبار األنوار: ج (5)
 .1ح 30ص 1الكايف: ج (6)
 .95ح 1ب 184ص 1حبار األنوار: ج (7)
 .98ح 1ب 184ص 1حبار األنوار: ج (8)
 .101منية املريد: ص (9)
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 .(10)«مات العامل ثلم يف اإلسالم ثلمة ال يسدها إال خلف منه
 .(11)«عامل ينتفع بعلمه أفضل من سبعني ألف عابد: »وعن الباقر 

ما من أحد ميوت من املؤمنني أحب إىل إبليس من موت : »وعن الصادق 
 .(12)«فقيه

تيمًا قطعته عنا حمنتنا ابستتاران، فواساه من من كفل لنا ي: »وقال احلسني بن علي 
علومنا اليت سقطت إليه حىت أرشده وهداه، قال هللا عزوجل: اي أيها العبد الكرمي املواسي إين 
أوىل ابلكرم، اجعلوا له اي مالئكيت يف اجلنان بعدد كل حرف علمه ألف ألف قصر وضموا 

 .(13)«إليها ما يليق هبا من سائر النعم
ال تقولوا خناف أن نعلم فال نعمل، ولكن قولوا نرجو أن نعلم »يل: ويف اإلجن

 .(14)«ونعمل

                                                        
العامل اجملاهد يف سبيل هللا أعظم أجراً من الصائم القائم، فإذا »، وفيه: 10174ح 106ب 51ص 9مستدرك الوسائل: ج (10)

 احلديث.…« مات العامل
 .6ح 23ب 568ص 11راجع وسائل الشيعة: ج (11)
 .1ح 38ص 1الكايف: ج (12)
 «.أان أوىل ابلكرم منك»… فيه: ، و 5ح 8ب 4ص 2راجع حبار األنوار: ج (13)
 .110ح 1ب 186ص 1حبار األنوار: ج (14)
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 آداب املعلم واملتعلم

 
 
 

 فصل
 ] يف لاوم اإل الص [

 
إخالص النية هلل تعاىل يف بذله وطلبه، وان ال يقصد بذلك  (15)أول ما جيب عليهما

الن من هللا تعاىل، فيصري من غرض الدنيا من حتصيل مال أو جاه أو شهرة فانه يثمر اخلذ
  األ سرين أعماال   الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون

صنعا  
(16). 

فاعبد هللا ومعىن اإلخالص: تصفية السر عن مالحظة ما سوى هللا، قال تعاىل: 
خملصا  

(17). 
يشرك بعبادة ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال  صاحلا  والوقال تعاىل: 

أحدا  
(18). 

إمنا األعمال ابلنيات، لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل هللا : »وقال النيب 
ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته 

                                                        
 أي على املعلم واملتعلم. (15)
 .104و 103سورة الكهف:  (16)
 .2سورة الزمر:  (17)
 .110سورة الكهف:  (18)
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 .(19)«إىل ما هاجر إليه
 .(20)«نية املؤمن خري من عمله: »وقال 

 .(21)«أبلغ من عمله»آخر:  ويف لفظ
 .(22)«من تعلم علماً لغري هللا وأراد به غري هللا، فليتبوأ مقعده من النار: »وقال 
 .(23)«ما ازداد عبد علماً فازداد يف الدنيا رغبة إال ازداد من هللا بعداً : »وقال 
 .(24)«كل علم وابل على صاحبه يوم القيامة إال من عمل به: »وقال 
 .(25)«شد الناس عذاابً يوم القيامة عامل مل ينتفع بعلمهأ: »وقال 
 .(26)«أال إن شر الشر شرار العلماء وان خري اخلري خيار العلماء: »وقال 
 .(27)«من قال أان عامل فهو جاهل: »وقال 

من طلب العلم ليباهي به العلماء أو »قال:  ابسناده إىل الباقر  وروى الكليين 
يصرف به وجوه الناس إليه،فليتبوأ مقعده من النار، وإن الرايسة ال  مياري به السفهاء أو

 .(28)«تصلح إال ألهلها
 طلبة العلم ثالثة، فاعرفوهم أبعياهنم وصفاهتم: »قال:  وعن أيب عبد هللا 

صنف يطلبه للجهل واملراء، وصنف يطلبه لالستطالة واخلتل، وصنف يطلبه للتفقه 
 والعمل.

موذ ممار متعرض للمقال يف أندية الرجال، بتذاكر العلم وصفة فصاحب اجلهل واملراء 
 احللم قد تسربل ابخلشوع وختلى من الورع، فدق هللا من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه.

                                                        
 …«.أو امرأة يتزوجها».. ، وفيه: 57ح 5ب 90ص 1مستدرك الوسائل: ج (19)
 .63ح 6ب 91ص 1مستدرك الوسائل: ج (20)
 .73ح 6ب 94ص 1مستدرك الوسائل: ج (21)
 .59ح 9ب 38ص 2حبار األنوار: ج (22)
 .62ح 9ب 38ص 2حبار األنوار: ج (23)
 .63ح 9ب 38ص 2حبار األنوار: ج (24)
مل ينفعه »، وفيها: 64ح 9ب 38ص 2وحبار األنوار: ج 76وعدة الداعي: ص 213ص 2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: ج (25)

 «.علمه
 .22ح 15ب 110ص 2ر األنوار: جحبا (26)
 .22ح 15ب 110ص 2حبار األنوار: ج (27)
 .6ح 47ص 1الكايف: ج (28)
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وصاحب االستطالة واخلتل ذو خب وملق يستطيل على مثله من أشباهه، ويتواضع 
عمى هللا على هذا خربه وقطع من لألغنياء من دونه فهو حللوائهم هاضم ولدينهم حاطم، فأ

 آاثر العلماء أثره.
ذو كآبة وحزن وسهر، قد حتنك يف برنسه وقام الليل يف  (29)وصاحب الفقه والعمل

حندسه، يعمل وخيشى وجال داعيًا مشفقًا مقباًل على شأنه، عارفًا أبهل زمانه، مستوحشًا 
 .(30)«يامة أمانهمن أوثق إخوانه، فشد هللا من هذا أركانه وأعطاه يوم الق

اي موسى تفرغ للعلم إن  » ومن كالم خضر ملوسى )على نبينا وآله وعليهما السالم(:
اي موسى تعلم ما تعلم لتعمل به وال تعلمه لتحدث … كنت تريده، فإمنا العلم ملن تفرغ له

 .(31)«به، فيكون عليك بوره ويكون على غريك نوره
تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغري »سالم(: ومن كالم عيسى )على نبينا وآله وعليه ال

عمل، وال تعملون لآلخرة وأنتم ال ترزقون فيها إال ابلعمل، وإنكم علماء السوء، األجر 
 . (32)«أتخذون والعمل تضيعون

                                                        
 ويف بعض املصادر: )والعقل(. (29)
 .5ح 49ص 1الكايف: ج (30)
 .18ح 7ب 226ص 1حبار األنوار: ج (31)
 «. ويلكم علماء سوء»، وفيه: 13ح 319ص 2الكايف: ج (32)
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 فصل

 [يف درجة اإل الص  ]
 

يه درجة اإلخالص عظيمة املقدار، كثرية األخطار، صعبة املرتقى، وهو مدار القبول وعل
 يرتتب الثواب.

ولو فكر اإلنسان يف نفسه وفتش عن حقيقة عمله لوجد اإلخالص فيه قلياًل سيما 
املتصف ابلعلم، فان الباعث األكثر منه:طلب املال واجلاه والشهرة وانتشار الصيت ولذة 

 االستيالء.
لف بعض ورمبا انتهى األمر أبهل العلم إىل أن يتغايروا تغاير النساء، فيشق عليه أن خيت

تالمذته إىل غريه، ولو كان الباعث له على العلم هو الدين لكان إذا ظهر غريه شريكًا أو 
 معيناً على التعليم لشكر هللا تعاىل.

ورمبا لبس الشيطان على بعض العاملني ويقول: امنا غمك النقطاع الثواب عنك، وال 
 اآلخرة.يدري املسكني ان انقياده للحق أجزل ثواابً وأعود عليه يف 

ومن أحس يف نفسه هبذه الصفات املهلكة فالواجب عليه طلب عالجها، فان عجز 
حب اجلاه واملال منبت النفاق يف : »طلب اخلمول وال يشتغل مبخالطة اخللق، فعن النيب 

 .(33)«القلب كما ينبت املاء البقل
ن حب اجلاه ما ذئبان مناداين أرسال يف ذريبة الغنم أبكثر فسادًا فيها م: »وقال 

 .(34)«واملال يف دين املرء املسلم
والضرر هبذه الصفات من أهل العلم أعظم، ألن اجلاهل يقتدي هبم، ففي األخبار 

إن اجلاهل أييت يوم القيامة بذنبه، والعامل أييت بذنبه الذي فعله وذنب من أتسى »الصحيحة: 
 .(35)«به واقتدى بطريقته إىل يوم القيامة
                                                        

 …«.حب املال واجلاه ينبتان»وفيه: ، 12ح 63ب 72حبار األنوار: ج (33)
ما ذئبان جائعان يف غنم قد فرقها راعيها أحدمها يف أوهلا : »، وفيه عنه 27ح 123ب 144ص 70حبار األنوار: ج (34)

 وقريباً منه يف الكايف.« واآلخر يف آخرها أبفسد فيها من حب املال والشرف يف دين املرء املسلم
  145منية املريد: ص (35)
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يعلمه كل منهما، فان العاقل مهه الرعاية واجلاهل مهه الرواية، فقد وجيب استعمال ما 
: من كان فعله لقوله مب يعرف الناجي، قال »فقال:  سأل املفضل بن عمر أاب عبد هللا 

 .(36)«موافقاً فأثبت له ابلشهادة ومن مل يكن فعله قوله موافقاً فامنا ذلك مستودع
كثرة التعلم إمنا هو نور يقع يف قلب من يريد هللا ليس العلم ب»انه قال:  وعن الصادق 

 . (37)«أن يهديه
فإذا أردت العلم فاطلب أواًل يف نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم ابستعماله، 

 واستفهم هللا يفهمك.
ومن املعلوم أن الغرض الذايت من العلم مطلقًا: العمل، فاحملكم للعلوم الشرعية وحنوها إذا 

ارحه وحفظها عن املعاصي وإلزامها الطاعات وترقيتها من الفرائض إىل النوافل أمهل تفقد جو 
 اتكاالً على اتصافه ابلعلم، مغرور يف نفسه ملبس عليه.

قد افلح من زكاهافقد قال هللا تعاىل: 
قد أفلح من تعلم كيفية ». ومل يقل (38)

 «. تزكيتها
 ب جزيل وان مل تعمل.وال يغرنك الشيطان أبن يقول: لنفس تعلم العلم ثوا

أال ترى إىل ما ورد يف العامل الذي ال يعمل بعلمه كقوله تعاىل يف وصفه مشريًا إىل بلعم 
بن ابعورا الذي كان يف حضرته اثنا عشر الف حمربة يكتبون عنه العلم، مع ما أاته هللا من 

ما نقله مجاعة من اآلايت املتعددة اليت كان من مجلتها انه كان حبيث إذا نظر يرى العرش، ك
فمثله كمثل الكلب ان حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهثالعلماء: 

(39). 
يلقى العامل يف النار فتندلق أقتابه فيدور به كما يدور احلمار يف : »وعن النيب 

 . (40)«الرحى
 إىل غريها من أمثال ما تقدم.

                                                        
 .5ح 45ص 1لكايف: جا (36)
 .326مشكاة األنوار: ص (37)
 .9سورة الشمس:  (38)
 .176سورة األعراف:  (39)
 .152منية املريد: ص (40)
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 فصل
 [يف تطهري النفس ] 

 
 

أخذه بظواهر الشريعة ضروب أُخر، فان األعمال  وللعامل يف تقصريه يف العمل بعد
الواجبة عليه غري منحصرة فيما ذكر، بل من اخلارج عن األبواب اليت رتبها الفقهاء ما هو 

 أهم ومعرفته أوجب واملناقشة عليه أعظم وهو: 
تطهري النفس عن الرذائل اخللقية: من الكرب، والرايء، واحلسد، واحلقد، واحتقار الناس، 

ل، والبغي، والغضب لغري هللا، والغش، والبخل، واخلبث، والبطر، والطمع، والفخر، والغ
واحلمية، واجلفاء، واخليالء، والتنافس يف الدنيا، واملباهات هبا، واملداهنة، وحب املدح، 
والعمى عن عيوب النفس واالشتغال بعيوب الناس، والعصبية، والرغبة والرهبة لغري هللا تعاىل، 

 ن الرذائل املهلكات مما هو مقرر يف علوم ختتص به.وغريها م
وحراسة اللسان عن الغيبة، والنميمة، والبهتان، والكذب، والفحش وكالم ذي اللسانني، 

 .(41)«أدىن الرايء الشرك: »وذكر عيوب املسلمني، وغريها، فليلتفت إىل قوله 
 .(42)«احلسد أيكل احلسنات كما أتكل النار احلطب: »واىل قوله 
، إىل غري (43)«حب اجلاه والشرف ينبتان النفاق كما ينبت املاء البقل: »واىل قوله 

 ذلك.
وما أعظم اغرتار العامل ابهلل تعاىل يف رضاه ابلعلوم الرمسية واغفاله اصالح نفسه وارضاء 

 ربه تبارك وتعاىل، ورمبا خيتطفه املوت قبل التوبة والتاليف، فيلقى هللا وهو عليه غضبان.
ليعلم ان غاية العلوم الرمسية إذا قصد هبا وجه هللا تعاىل اهنا فرض كفاية، وهذه العلوم و 

                                                        
، «فاتقوا هللا يف الرايء فانه الشرك ابهلل»يف حديث قال:  ، وفيه عنه 16ح 11ب 50ص 1راجع وسائل الشيعة: ج (41)

 .113ح 11ب 109ص 1ومستدرك الوسائل: ج
 «.احلسد أيكل اإلميان..»، وفيه: 9ح 89ص 4يف: جالكا (42)
 احلديث.« حب املال واجلاه: »، وفيه عنه 12ح 63ب 205ص 72حبار األنوار: ج (43)
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 وتصفية النفس فرض عيين ابمجاع املسلمني.
مث ليعلم إن جمرد تعلم هذه املسائل املدونة ليس هو الفقه عند هللا، وإمنا الفقه إدراك 

لتقوى ويرفع احلجاب عن جالله وعظمته، وهو املورث للخوف واخلشوع وحيمل على ا
القلب، وإذا كان هذا حال الفقيه غري العامل فكيف من يصرف عمره يف معرفة حال عامل 

 .(44)الكون والفساد من اهليئة واحلساب واهلندسة واحلكمة وأمثاهلا
 واعلم أن مثال هؤالء مثال بيت مظلم وضع السراج على سطحه حىت استنار ظاهره.

ران بعيوب أنفسنا ويصلحنا، وال جيعل العلم حجة علينا وهو نسأل هللا تعاىل أن يبص
 أرحم الرامحني.

                                                        
كمن يشتغل مبعرفة الوجود وهل هو نفس املوجودات أو زائد عليها أو هو مشرتك بينها أو غري ذلك من املطالب اليت ال مثرة   (44)

 .158هلا. راجع املنية ص
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 فصل

 ] يف التوكل على هللا عاوجل [
 

بعدما ذكر: االعتماد الكامل يف أموره على هللا وتلقي  (45)ومما جيب على كل منهما
قذفه هللا يف ليس بكثرة التعلم وإمنا هو نور ي الفيض منه تعاىل، فان العلم كما قال الصادق

 .(46)قلب من يشاء
إن هللا قد تكفل لطالب العلم برزقه »قال:  وكذا يعتمد عليه تعاىل يف رزقه، فعن النيب 

 .(47)«خاصة عما ضمنه لغريه
ومن الالزم عليهما: عفة النفس وعلو اهلمة واالنقباض عن امللوك وأهل الدنيا، فقد قال 

 .(48)احلديث« خلوا يف الدنياالفقهاء أمناء الرسل ما مل يد: »النيب 
وحسن اخللق زايدة على غريمها والتواضع ومتام الرفق وبذل الوسع يف تكميل النفس ولني 

أال أخربكم ابلفقيه حق الفقيه، من : »قال: قال أمري املؤمنني  الكلمة، فعن أيب عبد هللا 
 .(49)«م يف معاصي هللامل يقنط الناس من رمحة هللا ومل يؤمنهم من عذاب هللا ومل يرخص هل

والقيام بشعائر اإلسالم وظواهر األحكام، كإقامة الصلوات يف مساجد اجلماعات حمافظاً 
على شريف األوقاف، واالبتداء ابلسالم على اخلاص والعام، والتخلق ابخلالل احلميدة من 

 السخاء واجلود وطالقة الوجه من غري خروج عن االعتدال.
واحتماله، والصرب، واملروة، والتصرب عن دين االكتساب، وكظم الغيظ، وكف األذى 

وااليثار، وترك االستيثار، واالنصاف، وترك االستنصاف، وشكر املفضل، والسعي يف قضاء 
 احلاجات، وبذل اجلاه والشفاعات، والتلطف ابلفقراء، والتحبب إىل اجلريان، واألقرابء.

خلوف واحلزن واالنكسار واإلطراق والصمت وجمانبة اإلكثار من الضحك واملزاح، والتزام ا
                                                        

 أي املعلم واملتعلم. (45)
 الباب السادس. 16مصباح الشريعة: ص (46)
 .160منية املريد: ص (47)
 .5ح 46ص 1الكايف: ج (48)
 .5ح 36ص 1الكايف: ج (49)
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حبيث يظهر أثر اخلشية من حركاته وسكناته، وال ينظر إليه الناظر إال كان نظره مذكرًا هلل 
 تعاىل.

واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر وإرشاد األانم والصرب على األذى، بسبب ذلك 
وسائر  وآله  يًا يف ذلك ابلنيب صادعًا ابحلق، ابذاًل نفسه هلل، الخياف لومة الئم،متأس

 األنبياء والصلحاء، متذكراً ما نزل هبم من احملن.
 وال يرضى ابجلائز من األفعال، بل أيخذ لنفسه أبحسنها وأكملها.

 أعاننا هللا على إطاعته واتباع أوليائه.
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 فصل 

 [يف طلب العلم دائما   ]
قراءة ومطالعة وحفظًا وحبثاً، وال  وجيب أن ال يزال كل منهما جمتهدًا يف االشتغال،

 «.أعط العلم كلك يعطك بعضه»يشتغل بغريه، ومن هنا قيل: 
رحم هللا عبدًا أحىي العلم، فقيل: وما أحياؤه؟، قال: أن يذاكر : »فعن اإلمام الباقر 

به أهل الدين والورع، وأن ال يسأل أحدًا تعنتاً، بل متعلمًا أو معلما هلل، وال جيادل وال 
 .(50)«اريمي

 .(51)«ال متار أخاك وال متازحه وال تعده موعداً فتخلفه: »وقال النيب 
 . (52)«ال يستكمل عبد حقيقة اإلميان حىت يدع املراء وإن كان حمقاً : »وقال 

 واملراء: إظهار خلل كالم الغري بال غرض ديين هلل.
احلكمة : »النيب  وأن ال يستنكف من التعلم واالستفادة ولو ممن هو دونه، فقد قال

 .(53)«ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو أحق هبا
إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه : »وال يرتك السؤال استحياًء، فعن أيب عبد هللا 

 .(54)«السؤال
ومن أهم ما جيب مراعاته: االنقياد للحق ابلرجوع عند اهلفوة ولو ظهر على يد من هو 

 أصغر منه.
 جلواب فيكثر سقطه.وال يسرع يف السؤال وا

 وال حيضر جملس الدرس إال متطهراً من احلدث واخلبث قاصداً بذلك تعظيم العلم.

                                                        
 .17ح 7ب 224ص 1راجع حبار األنوار: ج (50)
 .1ح 7ب 150ص 74حبار األنوار: ج (51)
 .53ح 17ب 138ص 2حبار األنوار: ج (52)
 .58ح 14ب 99ص 2: جحبار األنوار (53)
 .7ح 3ب 198ص 1حبار األنوار: ج (54)
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 فصل 

 [من وظائف املعلم  ]
 

ويلزم على املعلم أن ال ينتصب للتدريس حىت يكمل أهليته، ففي اخلرب املشهور عن 
 .(55)«املتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور: »رسول هللا 

 ل العلم فيبذله لغري أهله.وأن ال يذ
أأتمرون الناس ابلرب وتنسون أنفسكموان يكون عامالً بعلمه، قال هللا تعاىل: 

(56). 
امنا خيشى هللا من عبادة العلماءيف قول هللا عزوجل:  وعن أيب عبد هللا 

(57) :
 .(58)«من صدق قوله وفعله، ومن مل يصدق قوله فعله فليس بعامل»

 ا مر، فعن حممد بن سنان رفعه: وأن يتواضع أكثر مم
: اي معشر احلواريني، يل إليكم حاجة فاقضوها يل، قالوا: قال عيسى بن مرمي »

قضيت حاجتك اي روح هللا، فقام فغسل أقدامهم، فقالوا: كنا حنن أحق هبذا اي روح هللا، 
يف الناس   فقال: إن أحق الناس ابخلدمة العامل، إمنا تواضعت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي

: ابلتواضع تعمر احلكمة ال ابلتكرب، وكذلك ينبت الزرع كتواضعي لكم، مث قال عيسى 
 .(59)«يف السهل ال يف اجلبل

: ان قرأت يف كتاب علي »قال:  وجيب على العامل بذله ألهله، فعن أيب عبد هللا 
ببذل العلم  هللا مل أيخذ على اجلهال عهدًا بطلب العلم حىت أخذ على العلماء عهداً 

 .(60)«للجهال، ألن العلم كان قبل اجلهل
وإذا شعر من املتعلم فساد النية استدرجه ابملوعظة احلسنة، فإذا يئس منه تركه لقول أمري 

                                                        
 .46ح 16ب 123ص 2حبار األنوار: ج (55)
 .44سورة البقرة:  (56)
 .28سورة فاطر:  (57)
 .103ح 8ب 137ص 8، وراجع الكايف: ج41ح 11ب 59ص 2حبار األنوار: ج (58)
 «.اليف اجلبلكذلك يف السهل ينبت الزرع »، وفيه: 5ح 12ب 62ص 2حبار األنوار: ج (59)
 .1ح 41ص 1، ويف الكايف: ج14ح 13ب 67ص 62حبار األنوار: ج (60)
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 .(61)«ال تعلقوا اجلواهر يف أعناق اخلنازير: »املؤمنني علي 
 الشرعي.ويلزم عليه االحرتاز من خمالفة أفعاله ألقواله، وان كانت على الوجه 

إذا ظهرت البدع يف أميت فليظهر العامل علمه فمن مل : »وليخمد البدع، فقد قال النيب 
 .(62)«يفعل فعليه لعنة هللا

وجيب عليه أن ينصب نفسه لزايدة افشاء العلم الرشاد األانم، فان أكثر الناس جاهلون 
أهم شيء عليه حينئذ ابلواجبات واحملرمات، وليس ذلك يف الغالب إال من تقصري العامل، و 

 قطع الطمع وإال زهد رفده وخسرت جتارته.

                                                        
 .30ح 1ب 70ص 62راجع حبار األنوار: ج (61)
 .2ح 54ص 1الكايف: ج (62)
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 فصل 

 [من واجبات املعلم  ]
 

وجيب على املعلم أتديب طلبته على التدريج ابآلداب السنية، وأول ذلك حتريضهم على 
 اإلخالص هلل تعاىل، ومراقبة هللا تعاىل يف مجيع اللحظات، والزهد يف الدنيا، والرغبة يف العلم.

جيب عليه أن حيب هلم ما حيب لنفسه، ويكره هلم ما يكره لنفسه، ففي صحيح  مث
 .(63)«ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه»األخبار: 

وأن يزجرهم عن سوء األخالق، وارتكاب احملرمات واملكروهات، وجمالسة األدنني 
 والفسقة، وابجلملة يعلمهم مصاحل دينهم ودنياهم.

وا فض جناحك ملن اتبعك من عليهم، قال هللا تعاىل:  وأن ال يتعاظم
املؤمنني

(64). 
 .(65)«لينوا ملن تعلمون وملن تتعلمون منه: »وعن النيب 

يكين أصحابه إكراماً  وينبغي أن خياطبهم أبحب األمساء إليهم، فلقد كان رسول هللا 
 .(66)هلم

نزله، كما كان يفعل وإذا غاب أحدهم سأل عن أحواله، فان مل خيرب بشيء قصد م
 .(67)رسول هللا 

 وأن يكون حريصاً على تعليمهم، مسحاً ببذل ما حصله من العلم مبيناً موضحًا.
 وإذا فرغ من تقرير املسألة سكت قليالً حىت يتكلم من يف نفسه شيء.

 وأن ينصفهم فيعرتف بفائدة يقوهلا أحدهم.
 حاً.وأن ال يظهر تفضيل بعضهم على بعض إال إذا رآه صال

                                                        
 احلديث.…« قال: اليستكمل املرء اإلميان حىت إن رسول هللا »، وفيه: 20ح 114ب 257ص 69حبار األنوار: ج (63)
 .215سورة الشعراء:  (64)
 .7ح 12ب 62ص 2حبار األنوار: ج (65)
 .4ح 8ب 151ص 16، وحبار األنوار: ج133ص 15راجع مستدرك الوسائل: ج (66)
 .4ح 8ب 151ص 16راجع حبار األنوار: ج (67)
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وإذا سلك الطالب يف التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أوصاه ابلرفق، وذكره قول النيب 
« :(68)«إن املنبت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى. 

 ومن املهم: أن يراقب حال نفسه حىت ال يتأذى إذا قرأ تلميذه على غريه.
 وإذا أتهل الطالب لالستقالل ابلتعليم قام بنظام أمره وروجه.

                                                        
 «.إن املنبت يعين املفرط ال ظهراً أبقى وال أرضاً قطع: »وفيه عنه  7ح 23ب 83ص 1راجع وسائل الشيعة: ج (68)
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 صل ف

 [من آداب املعلم  ]
 

 وينبغي للمعلم أن ال خيرج إىل الدرس إال كامل األهبة واهليبة يف اللباس واهليئة، والنظافة.
 : ويدعو عند خروجه مريداً للدرس، ابلدعاء املروي عن النيب

اللهم اين أعوذ بك أن أضل أو اُضل، وأزل أو أُزل، وأظلم أو اظُلم، وأجهل أو جيهل »
 «.جارك وجل ثنائك وال إله غريك علّي، عز

 )مث يقول(: 
بسم هللا، حسيب هللا، توكلت على هللا، ال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم، اللهم »

 .(69)«ثبت جناين وأدر احلق على لساين
 ويدمي ذكر هللا تعاىل إىل أن يصل إىل اجمللس.

ة الوجه، والقيام هلم على وإذا وصل سّلم على من حضر، ويكرمهم حبسن السالم وطالق
 سبيل االحرتام وال يوجد فيه كراهة.

وجيلس بسكينة ووقار، وتواضع وإطراق، غري مرتبع والمقع، وإذا جلس ال يزحف، وال 
 يتقلقل، وال يعبث، والميرح، وال ميزح كثرياً، وال يضحك، أما التبسم فال أبس به. 

ببعث النفس لغرض التقرب إليه وطلب  ومن الالزم أن ينوي قبل الشروع وجه هللا تعاىل
الزلفى لديه، مث يبتدئ ابلتسمية واالستعاذة والتحميد والصالة على النيب وآله والدعاء 

 للعلماء السالفني، فإن فيها بركة.
ومع التمكن يقدم األشرف فاألشرف من العلوم، فيقدم أصول الدين، مث التفسري، مث 

 احلديث، مث الفقه، وهكذا.
 ل جملسه حىت عليهم.وال يطو 

 وال يشتغل ابلدرس وبه ما يزعجه ويشوش فكره.
 وال جيلس جملساً يؤذي احلاضرين كدخان أو مشس أو صوت مزعج.

                                                        
 .9ح 12ب 62ص 2ر: جحبار األنوا (69)
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 ويراعي مصلحة الطالب يف تقدمي الوقت وأتخريه.
ان هللا : »وال جياوز صوته جملسه، وال يقصر عن مساع احلاضرين، وقد روي عن النيب 

 .(70)«ويبغض الصوت الرفيعحيب الصوت اخلفيض 
ويصون جملسه عن سوء اآلداب، ويزجر من تعدى فيه، ويالزم اإلرفاق هبم، ويتودد 

 للغريب أكثر.
 وإذا أقبل بعض الفضالء وقد شرع يف مسألة أعادها ما مل يكن تضييع حق غريه.

ال ومن أهم اآلداب الالزمة: إذا سئل عن شيء ال يعرفه، فليقل: ال أعرفه أو حنوه، ق
إذا ُسئلتم عما ال تعلمون فاهربوا، قالوا: وكيف اهلرب، قال: تقولون هللا : »علي 
 .(71)«أعلم

ما علمتم فقولوا، وما مل تعلموا فقولوا هللا أعلم، إن الرجل : »وعن أيب جعفر الباقر 
 .(72)«ليسرع ابآلية من القرآن خير فيها أبعد من السماء

ن يورث أصحابه ال أدري، واعلم أن هذه الكلمة تدل قال بعض الفضالء: ينبغي للعامل أ
 على عظمة قائله وتقواه.

 وإذا اتفق له خطأ فليبادر إىل التنبيه عليه وال مينعه احلياء.
وينبغي أن خيتم الدرس بشيء من احلكم ليتفرقوا على اخلشوع، وخيتم اجمللس ابلدعاء، 

أن يقوم من جملسه يقول: )اللهم اغفر كان إذا فرغ من حديثه وأراد   إن النيب »فقد روي: 
لنا ما أخطأان، وما تعمدان، وما أسرران، وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت املقدم، وأنت 

 .(73)«املؤخر، ال إله إال أنت( 
سبحانك هللا وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، استغفرك »ويقول إذا قام من جملسه: 

لعزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب وأتوب اليك، سبحان ربك رب ا
  (76)ويف بعض الرواايت ان الثالث آايت (75)، رواه مجاعة من فعل النيب (74)«العاملني

                                                        
 .12ح 12ب 63ص 2حبار األنوار: ج (70)
 .2305ح 60ب 402ص 2، ومستدرك الوسائل: ج10ح 16ب 115ص 2راجع حبار األنوار: ج (71)
 .25ح 16ب 119ص 2حبار األنوار: ج (72)
 .18733ح 27ب 428ص 15مستدرك الوسائل: ج (73)
 .13ح 12ب 63ص 2حبار األنوار: ج (74)
 .13ح 12ب 63ص 2جحبار األنوار:  (75)
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 .(77)كفارة اجمللس

                                                                                                                                                               
 .182-180سورة الصافات:  (76)
 .26ص 2راجع غوايل اللئايل: ج (77)
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 فصل 

 [من وظائف املتعلم  ]
 

 ويلزم على املتعلم: حسن النية وتطهري القلب.
ح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صل: »قال النيب

 .(78)«اجلسد كله، أال وهي القلب
 وأن يغتنم التحصيل يف الشباب والفراغ وسالمة احلواس.

مثل الذي يتعلم العلم يف صغره كالنقش على احلجر، ومثل الذي »فقد جاء يف اخلرب: 
 .(79)«يتعلم العلم يف كربه كالذي يكتب على املاء

 ز شبابه عن التضييع، ولريض مبا تيسر من القوت واللباس.فليغتنم العاقل عمره، وليحر 
 ويرتك العشرة مع من يشغله عن مطلوبه، وخصوصاً ملن كثر بطالته، فان الطبع سراق.

وال يذهب شيئًا من أوقاته يف غري العلم، ومن هنا قيل: اليستطاع العلم براحة 
 .(80)اجلسد

 وف، ويبدأ يف التحصيل ابألهم فاألهم.وأن يكون عايل اهلمة، فال يرضى ابليسري وال يس
 واألوىل أن ال يدع فنا من العلوم احملمودة مع السعة، ويصرف مجام قواه لعلم اآلخرة.

                                                        
 .42ح 23ص 58حبار األنوار: ج (78)
 .515راجع الطرائف: ص (79)
 .104ح 44ص« ال يدرك العلم براحة اجلسم: »راجع غرر احلكم: وفيه عن أمري املؤمنني  (80)
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 فصل

 [من آداب املتعلم  ]
 

 كان أمري املؤمنني »قال:  ومن آداب املتعلم مع شيخه: ما روي عن الصادق 
ال، وال أتخذ بثوبه، وإذا دخلت عليه وعنده يقول: إن من حق العامل أن ال تكثر عليه السؤ 

قوم فسلم عليهم مجيعًا وخصه ابلتحية دوهنم، واجلس بني يديه وال جتلس خلفه، وال تغمز 
بعينيك، وال تشر بيدك، وال تكثر من القول قال فالن وقال فالن خالفًا لقوله، وال تضجر 

يسقط عليك منها شيء، والعامل بطول صحبته، فإمنا مثل العامل مثل النخلة تنتظرها حىت 
 .(81)«أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي يف سبيل هللا

 : ويف حديث احلقوق الطويل املروي عن سيد العابدين 
وحق سائسك ابلعلم التعظيم له، والتوقري جمللسه، وحسن االستماع إليه، واإلقبال عليه، »

عن شيء حىت يكون هو الذي جييب، وال  وأن ال ترفع عليه صوتك، وال جتيب أحداً يسأله
حتدث يف جملسه أحداً، وال تغتاب عنده أحداً، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء، وأن 
تسرت عيوبه، وتظهر مناقبه، وال جتالس له عدواً، والتعادي له ولياً، فإذا فعلت ذلك شهدت 

 .(82)«هلك مالئكة هللا عزوجل أبنك قصدته وتعلمت علمه هلل جل وعز امس
 مث من أهم ما يلزم على املتعلم أمور: 

أن يقدم النظر فيمن أيخذ عنه العلم ويكتسب حسن األخالق واآلداب منه، منها: 
 فليخرت من كملت داينته وال يغرت مبن زاد علمه مع نقص يف دينه وآدابه.

قوى وإذا سربت أحوال السلف واخللف مل جتد النفع غالبًا إال إذا كان للشيخ من الت
والنصح للطلبة والشفقة نصيب وافر، وكذلك إذا اعتربت املصنفات وجدت االنتفاع 

 بتصنيف االتقى أوفر.
أن يعتقد أن شيخه األب احلقيقي والوالد الروحاين وهو أعظم من الوالد  ومنها:

                                                        
 .1ح 37ص 1الكايف: ج (81)
 .3214ح 2ب 618ص 2يه: جمن ال حيضره الفق (82)
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من علم أحدًا مسألة ملك رقه، فقيل له أيبيعه ويشرتيه، : »اجلسماين، وليتذكر قول النيب 
 ..(83)«ل: ال ولكن أيمره وينهاهقا

أن ال ينكر عليه وال يتأثر، بل ينقاد إليه، ويبجله يف حضوره وغيبته، ويتواضع له  ومنها:
وجيلس بني يديه جلسة أدب خبضوع، ويتعاهد ثيابه، وال يتكئ، وال يصغي إليه مقباًل عليه، 

 وال يبعث بشيء، وال يرفع صوته وال يضحك.
بشيء من الغلط ال أيخذ عليه، واليسبقه إىل شرح مسألة أو وإذا سبق لسان الشيخ 

جواب أو سؤال، وال يقطع على الشيخ كالمه وال يتحدث مع غريه والشيخ يتكلم، وإن 
تكلم بشي وهو يعلمه أصغى إليه كأن ال يعلم، وال يكرر سؤال ما يعلمه، واليسأل عن 

له املقصود، فال يقول: نعم، وأن شيء يف غري موضعه، وإذا قال الشيخ: أفهمت، ومل يتضح 
يكون ذهنه حاضرًا يف جهة الشيخ، ويصرب على جفوة الشيخ وال يصده ذلك عن مالزمته، 

 وينبغي أن جيتهد على أن يسبقه ابحلضور إىل اجمللس.
 أن يدخل على الشيخ كامل اهليئة، فارغ القلب، وإذا مل جيده انتظره. ومنها:
ب نفسه وفراغه، ويتلطف يف سؤاله، وحيسن يف جوابه، أن يغتنم سؤاله عند طي ومنها:

التودد إىل الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم، والتقدير يف النفقة : »قال 
 .(84)«نصف العيش
 .(85)أن ال يستحي من السؤال عما أشكل عليه، فمن رق وجهه رق علمه ومنها:

 .(86)«سألةإن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه امل: »قال الصادق 
أن يقوم حينما الشيخ قائم، وإذا مشى معه فليكن خلفه، إال يف املواقع اخلطرة أو  ومنها:

 ما أيمره الشيخ.
واعلم أن هذه اآلداب مما قد دل النص على مجلة منها وهي األهم، والباقي مما يستنبط 

حملكمة يف مثل ذلك، منها إبحدى الطرق اليت يبىن عليها األحكام اليت أحدها مراعاة العادة ا
 وهللا املوفق.

                                                        
 .16ص 105حبار األنوار: ج (83)
 .14ح 7ب 224ص 1حبار األنوار: ج (84)
 .3ح 40ص 1الكايف: ج (85)
 .259منية املريد: ص  (86)
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 فصل

 [من واجبات املتعلم  ]
 

ومن الالزم على الطالب أن حيفظ من كل فن خمتصراً، ويقدم األهم فاألهم، ويقتصر من 
 املطالعة على ما حيتمله فهمه، وليحذر من االشتغال مبا يبدد فكره.

وهناره على ما حيصله، والليل ويعتين بتصحيح درسه وتكراره لريسخ يف ذهنه، ويقسم ليله 
 وحال اجلوع واملكان البعيد عن امللهيات أنفع من أضدادها.

 .(87)«بورك ألميت يف بكورها»�ويبكر بدرسه خلرب:
 .(88)وجيعل ابتداءه يوم اخلميس أو يوم السبت أو االثنني أو األربعاء لألخبار

قيدوا العلم، قيل: وما »قال:  ويعتين برواية كتبه، وكتابة ما يسمعه، فقد روي عن النيب
 .(89)«تقييده، قال: كتابته

 وليحذر كل احلذر من نظر نفسه بعني الكمال، فان ذلك عني النقص.
وإذا حضر جملس الدرس ال يتخطى رقاب احلاضرين بل جيلس حيث ينتهي به اجمللس  

 .(90)كما يف اخلرب
قيام أحد له من حمله فان أثره ويتأدب مع احلاضرين، وال يزاحم أحداً يف جملسه، وال يؤثر 

عن أن يقام الرجل من جملسه وجيلس فيه آخر، قال:  غريه مبجلسه مل يقبل، لنهي النيب
 . (91)«ولكن تفسحوا وتوسعوا»

 .(92)«لعن من جلس وسط احللقة أن النيب »وال جيلس وسط احللقة ملا روي من 
                                                        

اللهم ابرك ألميت يف : »، وفيه عن النيب 1255ح 425ص 1، وج3574ح 2ب 157ص 3من ال حيضره الفقيه: ج (87)
 احلديث.« بكورها..

 .3574ح 2ب 157ص 3، ومن ال حيضره الفقيه: ج267-266ية املريد: ص راجع من (88)
 .35ح 19ب 151ص 2حبار األنوار: ج (89)
ال ينبغي للمؤمن أن جيلس إال حيث : »، وفيه عن أمري املؤمنني 9806ح 63ب 404ص 8مستدرك الوسائل: ج (90)

 «.ينتهي به اجللوس
 .10216ح 111ب 64ص 9مستدرك الوسائل: ج (91)
 .19ح 95ب 467ص 72ار األنوار: جحب (92)
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الرجل بني الرجلني إال  هني أن جيلس ان النيب »وال جيلس بني رجلني، ملا روي 
 .(93) «إبذهنما

 . (94)ويراعي نوبته يف القراءة والسؤال تقدمياً وأتخرياً، ملا روي من فعل النيب 
 .(95)ويستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريباً ملا روي عن ابن عباس

 ويلزم على النابغ الفائق منهم إرشاد رفقته وترغيبهم.
 

   
 

 أردان تلخيصه من كتاب )املنية( وتركنا الباقي اختصاراً.هذا ما  أقول:
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين، ولعنة هللا على 

 أعدائهم أمجعني.
 سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني، واحلمد هلل رب العاملني.

 كربالء املقدسة  
 سيين الشريازيحممد بن املهدي احل

                                                        
 .19ح 95ب 467ص 72حبار األنوار: ج (93)
: اي أخا  يسأله، وجاء رجل من ثقيف، فقال رسول هللا  إن أنصاراًي جاء إىل النيب ». وفيه: 272منية املريد: ص (94)

 «.ثقيف، إن األنصاري قد سبقك ابملسألة، فاجلس كيما نبدأ حباجة األنصاري قبل حاجتك
 .273منية املريد: ص  (95)
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 من مصادر التهميش

 
 القرآن الكرمي 
 الطرائف 
 الكايف 
 حبار األنوار 
 تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر 
 عدة الداعي 
 غوايل اللئايل 
 مستدرك الوسائل 
 مشكاة األنوار 
 مصباح الشريعة 
 من ال حيضره الفقيه 
 وسائل الشيعة 
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