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مقدمة الشيخ العالمة محمد بن عبدهللا اإلمام
ً
الحمد هلل  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال رشيك له  ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

أما بعد :
فقد راجعت رسالت األخ الفاضل عايض الربيع وهما :
[ آداب الطالب مع شيخه ] و [ القواعد النافعات ف األسماء والصفات ].
فوجدتها رسالتي مفيدتي ف بابهما ؛ ففيهما نقوالت نفسية وفوائد جليلة أسأل هللا أن
ينفع بهما وهللا المستعان .

محمد بن عبدهللا اإلمام
دار الحديث بمعب
 1433/4/22ه ـ
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مقدمة الشيخ العالمة محمد بن عبدالوهاب الوصاب
الحمد هلل  ،والصالة والسالم عىل رسول هللا  ،وعىل آله وصحبه .
وبعد :
فإن رسالة األخ الكريم  /أب عبد الوهاب عائض بن مقبل بن عىل الربيع  ،والت عنوانها :
ً
((آداب الطالب مع شيخه))  ،رسالة قيمة  ،تسد ثغرة هامة ف وقتنا الحاض  ،وتمثل حصنا
ً
حصينا أمام النعرات الجاهلية  ،الت يعلو صوتها ف هذه األيام .
جزاه هللا ً
خيا عىل هذا الجهد  ،وأرجو هللا أن يتقبل منه  ،منه وأن ينفع بما كتب إنه جواد كريم.
وصىل هللا عىل محمد وعىل آله وصحبه وسلم .

الشيخ محمد بن عبدالوهاب الوصاب
األربعاء 1433/4/7ه ـ
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كلمات ف اآلداب
قال ابن عقيل -رحمه هللا -كما ف [ زهر الغصون ف كتاب ( الفنون) لكامل الخراط (ص: )20/
[ وقال رجل لولده  :تعلم األدب ؛ فإنه زيادة ف العقل  ،وعون عىل المروءة  ،وحلة ف المجلس ،
وصاحب ف الغربة ] اه ـ .
وقال ابن العثيمي -رحمه هللا -ف [ رشح حلية طالب العلم ] (ص: )95/
ً
ً
معلما  ،مربيا .
[ آداب الطالب مع شيخه  .وهذه من أهم اآلداب لطالب العلم  :أن يعتي شيخه
ً
ومربيا يلق إليه اآلداب  .والتلميذ إذا لم يثق بشيخه ف هذين األمرين ؛ فإنه
معلما يلق إليه العلم ،
لن يستفيد منه الفائدة المرجوة ] .اه ـ .
تعريف األدب :
فال الحافظ ف [ فتح الباري ] (: )491/10
[ واألدب  :استعنال ما يحمد قوال وفعال  .وعي بعضهم عنه بأنه  :األخذ بمكارم األخالق  .وقيل :
الوقوف مع المستحسنات  .وقيل  :هو تعظيم من فوقك  ،والرفق بمن دونك ] اه ـ .
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ال ـم ـقــدمــة
إن الحمد هلل  ،نحمده  ،ونستعينه  ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا  ،وسيئات أعمالنا  ،من يهده هللا
فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له .
ً
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال رشيك له  ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صىل هللا عليه وسلم
َّ َ َّ ُ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ
َ
َ َ ُ َّ َ ُ
اَّلل َحق تق ِات ِه َوَل ت ُموت َّن ِإَل َوأنتم ُّم ْس ِل ُمون ]
آمنوا اتقوا
[ يا أيها ال ِذين

( آل عمران .) 102 :

َّ َ ُ ُ َ ا
ُ ْ ْ َ ُْ َْ َ َ ُْ ََْ ْ َ ُْ ُُ َ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ
ً
وبك ْم ۗ َو َمن
اَّلل َوقولوا ق ْوَل َس ِديدا ]  [ 70يص ِلح لكم أعمالكم ويغ ِفر لكم ذن
آمنوا اتقوا
[ يا أيها ال ِذين
َّ َ َ َ ُ َ
ول ُه َف َق ْد َف َاز َف ْو ًزا َع ً
ظيما ]  ( 71األحزاب ) 71-70 :
ُي ِط ِع اَّلل ورس
ِ
ا َ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ َّ
َ َ َ ُ ِّ َّ ْ
َ َ َ ْ َ
َ
َّ ْ
س َو ِاحد ٍة َوخلق ِمن َها ز ْو َج َها َو َبث ِمن ُه َما ِر َجاَل ك ِث ًيا
ف
ن
ن
م
م
ك
ق
ل
خ
ي
ذ
ل
[ يا أيها الناس اتقوا ربكم ا
ِ
ٍ
َّ َ َّ
َ َ ا َ َّ ُ
َ َ َُ َ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ً
و ِنساء ۚ واتقوا اَّلل ال ِذي تساءلون ِب ِه واألرحام ۚ ِإن اَّلل كان عليكم ر ِقيبا ] ( النساء ) 1 :

أما بعد :
فإن أصدق الحديث كتاب هللا وخي الهدي هدي محمد صىل هللا عليه وسلم ر
وش األمور
محدثاتها ،وكل محدثة بدعة  ،وكل بدعة ضاللة  ،وكل ضاللة ف النار .
نحمد هللا عزوجل عىل نعمه الت ال تحىص  ،وأعظمها نعمة اإلسالم ،بأن أنزل القرآن  ،وأرسل إلينا
ا
رسوال يتلو علينا آياته  ،ويزكينا  ،ويعلمنا الكتاب ودين كامل ف العقائد  ،والعبادات  ،واألخالق ،
ً
والمعامالت  ،فلم ييك رسول هللا صىل هللا عليه وسلم ً
خيا إال دلنا ودعانا إليه  ،ولم ييك رشا إال
حذرنا منه  ،ونهانا عنه .
ف كل رشء .فمنها :وإن مما جاء به ديننا اإلسالم :اآلداب العالية الرفيعة ،واألخالق الكريمة
اآلداب مع هللا ،واآلداب مع رسوله العىل و ل وتر،واآلداب مع الوالدين ،واآلداب مع المعلم،
ر
والمشب والملبس ،واآلداب ف كل شئون الحياة من أمور واآلداب مع الجيان ،واآلداب ف
المأكل
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والتوعدات بالعقوبات والدنيا .وجاءت الوعود باألجور العظيمة؛ لمن تمسك بهذه اآلداب ،الدين
ف الدنيا واآلخرة؛ لمن أخل وتالعب باآلداب اإلسالمية ،أو ببعضها .
والمؤلفات ف اآلداب كثية؛ فمنها الشامل لكثي من أبواب األدب ،ومنها الخاص بجزء معي .وقد
أحببت أن أشارك ف هذا الباب بنوع من أنواع اآلداب ،وفرد من مفرداته،

وهو [:أدب الطالب مع شيخه ] .

أسأل هللا أن يتقبل مت ،وأن يجعله خالصا لوجهه ،نافعا لعباده .وما كان فيه من صواب فمن هللا
وحده وبتوفيقه ،وما كان فيه من خطإ فمن نفس وبسبب عجزي وضعق وتقصيي ،وهللا أسأل

أن يغفر ل .
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سبب التأليف
وكان الحادي إل كتابة هذه الرسالة ما يىل :
-1أن أحد إخواننا طلة العلم -وفقنا هللا وإياه -أغضب شيخنا ووالدنا المرب العالمة  /محمد بن
عبدهللا اإلمام  ،حفظه هللا  ،وبارك فيه  ،وف علمه وأصلح ذريته  ،وجزاه عنا خي الجزاء ؛ فيك
ر
والعشين من شهر محرم
الشيخ التدريس تلك الليلة بي مغرب وعشاء  ،وه ليلة اإلثني  ،الثالث
الخرام لعام ألف وأربعمائة وئمانية ر
وعشين هجرية .
ً
وكان هذا اليك تأديبا للطالب  ،وقد كان بعض السلف يفعل ذلك كما ذكر ابن مفلح ف [ اآلداب
ر
الشعية ] ( )213/2قال :
[ وروى الخالل ف [ األخالق ] أن ابراهيم بن شماس قال  :كنا بعبادان  ،فجرى تشاجر بي طلبة
الحديث  ،فلم يحدثهم ( يعت  :وكيع بن الجراح ) سبعة أيام فقال إنما أردت أؤدبهم  .ثم حدثهم ]
-2تذكرة لطلبة العلم ؛ ليعرفوا حق مشائخهم  ،ويؤدوا إليهم حقهم من الشكر واالحيام والتقدير ،
ويرجعوا إليهم ف معرفة أمور الدين  ،ويذكروهم بالجميل  ،ويدعوا لهم  ،إل غي ذلك من اآلداب
الت سنذكرها إن شاءهللا تعال .
-3وجد عدد من طلبة العلم ممن تنكروا لمشائخهم  ،وتكلموا ف مشائخهم ؛ إما ألن هذا الطالب
قد انحرف وذهب ف طرق البدع التحزب  ،كما حصل من بعض طالب الشيخ العالمة محدث
الديار اليمينة  /مقبل بن هادي الوداع -رحمه هللا -؛ فقد تكلموا عىل الشيخ  ،وتنكروا له ولدعوته
 ،وقد رد عليهم الشيخ وطالبه والحمد هلل .
وهكذا أيضا ف مشايخ الدعوة السلفية ف اليمن بعد الشيخ مقبل -رحمه هللا -فقد تكلم عليهم من
تكلم من طالبهم وما هكذا جزاء اإلحسان ؛ بل ال يشكر هللا من ال يشكر الناس ؛ فاتقوا هللا يا
طالب العلم ف مشائخكم .
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ً
وإما أن هذا الطالب يتكلم ف شيخه ألمر ف نفسه  ،كأن يكون الشيخ أغضيه يوما من األيام يزجر
ونصح  ،أو غي ذلك .
ا
وإما أن هذا الطالب يرى عند شيخه
أخطاء ؛ فيتكلم ف شيخه ويشهر به  ،ويظن أن هذا من باب
النصيحة  ،وليس هذا الطريق بسديد .
ً
نعم ؛ المشائخ يصيبون ويخطئون  ،ولكن عالج الخطأ يكون بطرق حكمية  ،ومنها  :النصح شا.
ومنها  :االعتذار عن الشيخ  .ومنها  :حسنالعبارة كما قال ابن القيم -رحمه هللا :-وهو يبي الخطأ ألب
إسماعيل الهروي  [ :شيخ اإلسالم حبيب إلينا  ،والحق أحب إلينا منه ].
وإما أن هذا الطالب -أو الطالب -يرون أن الشيخ أخطأ  ،وف نفس األمر الخطأ ف رأيهم وفهمهم ،
ً
والصواب مع الشيخ  ،وهذا يحصل كثيا .
ً
وإما أن يتكلم الطالب عىل شيخه الذي علمه ورباه  ،وصي عليه  ،وأحسن إليه تعصبا لشيخ آخر.
وغي هذه األمور كثية ؛ فاتقوا هللا يا طلبة العلم ف حق مشائخكم ومعلميكم .
ً
ً
ألكون مشاركا ف هذا الباب  ،ويكون نافعا ل ف الدنيا واآلخرة بإذن هللا وهللا المستعان .
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رفع هللا قدر أهل العلم
َ ْ
َ
َّ ُ َ ُ
ْ
يل َل ُك ْم َت َف َّس ُحوا ف ْال َم َ
قال تعال َ [ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
آم ُنوا إ َذا ق َ
ين َ
اَّلل لك ْم ۖ َو ِإذا
س فاف َس ُحوا َيف َس ِح
ال
ج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ْ َ َّ َ ُ ُ
َ ُ َ َ
َ ر ُ ُ َ ر ُ ُ َ ْ َ َّ ُ َّ َ َ ُ
وتوا ْالع ْل َم َد َر َجات ۚ َو َّ ُ
اَّلل ِب َما ت ْع َملون خ ِب ري ]
أ
ين
ذ
ال
و
م
نك
م
وا
ن
ِ
ٍ
ِ
ِقيل انشوا فانشوا يرف ِع اَّلل ال ِذين آم ِ
( المجادلة ) 11 :

َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ْ َ ْ
َ ْ َ ْ َ ْ ُ :
َ
اب ]
ب
ل
األ
و
ول
أ
ر
ك
ذ
ت
ي
ا
م
ن
إ
ۗ
ون
م
ل
ع
ي
َل
ين
ذ
ال
و
ون
م
ل
ع
ي
ين
ذ
ل
ا
ي
و
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال [ قل هل يس ِ
ُ َّ ْ
َ
َّ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ :
اس ۖ َو َما َي ْع ِقل َها ِإَل ال َع ِال ُمون ]
لن
وقال [ و ِتلك األمثال ن ِ
ضب ـها ِل ِ
ْ َ
وقال  [ :إ َّن َما َي ْخ رَس َّ َ
اَّلل ِم ْن ِع َب ِاد ِه ال ُعل َم ُاء
ِ

( الزمر ) 9 :

( العنكبوت ) 43 :

] ( فاطر ) 28 :

َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ ْ
ُ ُْ َ ََُْ َ
وقال  [ :فاسألوا أهل الذك ِر ِإن كنتم َل تعلمون ]

( النحل ) 43 :

إل غي ذلك من اآليات .
ً
وقال رسول هللا ﷺ  [ :إن هللا يرفع بهذا الكتا أقواما  ،ويضع به آخرين ]
( رواه مسلم  ،عن عمر بن الخطاب رض هللا عنه )

عىل منهج السلف الصالح؛ ألنهم ورثة األنبياء وأتباعهم ،وهم أهل القرآن العاملون به ،الداعون إليهوأما
علماء البدع والضالل والتحزب؛ فال نصيب لهم ف هذه الرفعة ،إال بقدر ما يرفعون من الحق ،وعليهم
من العة والخذالن بقدر بدعهم ،وقد يغلب عليهم الخذالن ،فال يذكرون إال عىل سبيل الذم والتنقص.
فينبع تعظيم من عظمه هللا ورسوله ،خصوصا الطالب مع شيخه.
وأهل السنة والجماعة ييلون مشائخهم الميلة ر
الشعية  ،ال غلو ،وال جفاء ،كالخوارج الذين يجعلون
آراءهم مقدمة عىل رأي العلماء ،خالقا للروافض والصوفية الذين يغلون ف مشائخهم ،ويقدمون كالمهم
عىل الكتاب والسنة ،ويرفعونهم أحيانا إل ميلة الربوبية واأللوهية ،عيادا باهلل من ذلك! وأيضا يوجد
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عند كثي من األحزاب تقديم أقوال كيائهم وقاداتهم عىل الكتاب والسنة ،وقد يوجد رشء من هذا عند
من يتعصب لبعض المذاهب ،وهللا المستعان!
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تلطف الطالب مع الشيخ  ،وإظهار الحاجة إىل تعليمه
َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ٰ َ ُ ِّ
ِّ َ ْ ً
قال تعال ف شأن موش والخض  [ :قال له م ٰ
ىل أن ت َعل َم ِن ِم َّما ُعل ْمت ُرشدا ]
وش هل أت ِبعك ع
(الكهف )66 :

وهذا أدب رفيع ،وخطاب لطيف من موش عليه السـ ـ ــالم ،مع الخضـ ـ ـ عليه السـ ـ ــالم ،مع أن موش
عليه السالم أفضل من الخض عليه السالم ،ولكن هكذا يكون األدب من الطالب مع شيخه .
قال السـعدي محتك ف فوائد هذه القصـة [ :ومنها :التأدب مع المعلم ،وخطاب المتعلم إياه ألطف
َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ٰ َ ُ ِّ
ِّ َ ْ ً
ىل أن ت َعل َم ِن ِم َّمـا ُعل ْمت ُرش ـ ـ ـ ـ ـدا ] فأخرج الكالم
خطـاب ،لقول موش عليـه الس ـ ـ ـ ـ ــالم [ :هل أت ِبعك ع
بص ـ ـ ـ ــورة المالطفة والمش ـ ـ ـ ــاورة ،وأنك هل تأذن ل ف ذلك أم ال؟ وإقراره بأنه يتعلم منه ،بخالف ما
عليــه أهــل الجفــاء أو الكي؛ الــذين ال يظهرون للمعلم افتقــارهم إل علمــه؛ بــل يــدعون أنهم يتعــاونون
هم وإياه؛ بل ربما ظن أحدهم أنه يعلم معلمه ،وهو جاهل جدا .
فالذل للمعلم ،وإظهار الحاجة إل تعليمه ،من أنفع رشء للمتعلم ] اه ـ تفسي سورة الكهف .
قلت :أعاذك هللا  -يا طالب العلم  -من الكي والجفاء ف حق شیخنا خصوصا ،وف حق مشائخ أهل
السنة عموما ،بل وف حق المسلمي جميعا !
وقال ابن عثيمي قال  [ :وهذا عرض لطيف وتواضـ ـ ـ ـ ــع ،وتأمل هذا األدب من موش عليه الصـ ـ ـ ـ ــالة
ً
ضـ وكان عند هللا وجيها  ،ومع ذلك يتلطف يأخذ منه
والس ــالم مع أن موش أفض ــل منه يعت  :الخ ـ
ً
علما ال يعلمه موش  .وف هذا دليل أن عىل طالب العلم أن يتلطف مع ش ــيخه  ،ومع أس ــتاذة  ،وأن
يعامله باإلكرام ]  .اه ـ

( تفسي سورة الكهف )
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قلت  :فيكالم الشيخي -ابن سعدي وابن العثيمي -آداب كثية ف حق الطالب مع شيخه  ،وه :
-1تلطف الطالب مع الشيخ
 -2مشاروة الطالب الشيخ
 -3االستئذان من الشيخ ف تلق العلم عنه
 -4أن الطالب يكرم شيخه
 -5التواضع لشيخ  ،وعدم الكي عليه .
 -6أن الطالب يظهر حاجته وفقرة إل علم الشيخ .
وستأب بعض هذه اآلداب ف أبواب خاصة  ،إن شاءهللا تعال .
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صب الطالب عىل صحبة الشيخ  ،وأخذ العلم عنه
َ َْ َ َ
ً
ال إ َّن َك َلن َت ْس َتط َ
مخيا عما موش للخض ف اليام الصي َ [ :ق َ
يع َم ِ َ
ف ت ْص ِ ُي
ع َص ْ ًيا  67وكي
قال هللا تعال
ِ
ِ
َ َ َ
َ َ
ال َس َتج ُدب إن َشاء َّ ُ
َع َىل َما َل ْم ُتح ْط به ُخ ْ ًيا َ 68ق َ
اَّلل َص ِاب ًرا َوَل أ ْع ِىص لك أ ْم ًرا ] 69
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
( الكهف .) 69 ، 67 :

قال السعدي -رحمه هللا -ف «تفسي سورة الكهف» وهو يذكر فوائد قصة موش والخض عليهما الصالة
والس ـ ـ ــالم [ :ومنها :أن من ليس له قوة الص ـ ـ ــي عىل ص ـ ـ ــحبة العالم والعلم ،وحس ـ ـ ــن الثبات عىل ذلك؛ أنه
يفوته بحس ـ ــب عدم ص ـ ــيه كثي من العلم .فمن ال ص ـ ــي له ،ال يدرك العلم ،ومن اس ـ ــتعمل الص ـ ــي والزمه،
أدرك به كل أمر س ـ ـ ـ ـ ــع فيه؛ لقول الخضـ ـ ـ ـ ـ  -يعتذر من موش بذكر المانع الموش ف األخذ عنه – إنه ال
يصي معه ].
وقال ابن جماعة ف التذكرة السامع والمتكلم( ،ص )۱۹۰ /ف فصل( :أدب الطالب مع شيخه):
[ الخامس :أن يص ـ ــي عىل جفوة تص ـ ــدر من ش ـ ــيخه ،أو س ـ ــوء خلق ،وال يص ـ ــده ذلك عن مالزمته وحس ـ ــن
عقيدته ،ويتأول أفعاله الت يظهر أن الص ـ ـ ـ ــواب خالفها عىل أحس ـ ـ ـ ــن تأويل ،ويبدأ هو عند جفوة الش ـ ـ ـ ــيخ
باالعتذار والتوبة مما وقع واالس ــتغفار ،وينس ـب الموجب إليه ،ويجعل العتب عليه؛ فإن ذلك أبق لمودة
شيخه ،وأحفظ لقلبه ،وأنفع للطالب ف دنياه وآخرته ].
وعن بعض الس ـ ــلف« :من لم يص ـ ــي عىل ذل التعلم ،بق عمره ف عماية الجهالة ،ومن ص ـ ــي علیه آل أمره
إل عز الدنيا واآلخرة» .اهـ
ً
وبوب اإلمــام الوادع -رحمــه هللا -ف كتــابــه القيم «الجــامع الص ـ ـ ـ ـ ــحيح» [  ] 90/1ف كتــاب «العلم» بــابــا
بعنوان  [ :ص ــي الطالب عىل تحص ــيل العلم حت يتوص ــل إل الحق ]  .وذكر قص ــة س ــلمان الفارش -رض
هللا عنه -وه قصة طويلة ممتعة ومفيدة
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وقال اإلمام الشافع -رحمه هللا -ف الديوان المنسوب إليه :
اصب عىل مر الجفا من معلم

فإن رسوب العلم ف نفراته

ومن لم يذق مر التعلم ساعة

تجرع ذل الجهل طول حياته

ومن فاته التعليم وقت شبابه

فكب عليه ً
أربعا لوفاته

ً
ً
ً
قلت  :وقد طلب العلم كثي من الناس  ،بل ومن الص ـ ـ ــحابة بعد س ـ ـ ــن الش ـ ـ ــباب ؛ فنالوا خيا كثيا  ،وعلما
ً
غزيرا  ،ولكن التعلم ف الصغر كالنقش عىل الحجر.
وقال آخر :
ل ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـبة تـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـن

أحب إلـي من أنس الصدي

ورزمة كاغد ف البيت عندي

أتز إل ـي مـ ـ ـ ـ ـن عـ ـدال الدقيق

ولطمة عالم ف الخد مـ ـ ـ ـنـ ـ ـي

أذ إلـ ـي م ـ ـ ـن ش ـ ـ ـرب الرحيق

قلت  :وقد نىه النت  -ﷺ  -عن الضب ف الوجه  ،ولكن الشاعر يعي عن مدى حبه للعلم  ،وصيه عىل
تأديب المعلم  ،وحبه للتأديب .وهذا هو الالئق بطالب العلم  :أن يحب التأديب من ش ـ ـ ـ ـ ــيخه  ،ويص ـ ـ ـ ـ ــي
عليه .

15 


ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ڕێگای پێشین

آداب الطالب مع شيخه

الطالب يطيع شيخه ف غب معصية
َّ ُ َ َ ُ
َْ
ُ
يعوا َّ َ
اَّلل َو َأط ُ
قال هللا تعال َ [ :أط ُ
أ
و
ول
س
الر
وا
يع
ول األ ْم ِر ِمنك ْم ]
ِ
ِ
ِ

(( النساء )) 59 :

وذكر ابن تيميــة -رحمــه هللا -كمــا ف [ مجموع الفتــاوى ] ( [ : ) 170/28أن أول األمر ص ـ ـ ـ ـ ــنفــان  :العلمــاء
واألمراء عىل الناس وأن عىل الناس طاعتهم ف طاعة هللا  ،وال يطيعوهم ف معصية هللا  .هذا معت كالمه
رحمه هللا ].
ال َسـ َتج ُدب إن َشـاء َّ ُ
ضَ [:ق َ
اَّلل َصـاب ًرا َو ََل َأ ْعىصـ َل َك َ ْ
وقال عزوجل عن موش أنه قال للخ ـ
ِ
ِ ِ ِ
ِ

أم ًرا ](الكهف ) 69 :

وقــال ابن القيم ف «إعالم الموقعي» ( [ :)۱۰ /۱والتحقيق :أن األمراء إنمــا يطــاعون إذا أمروا بمقتىص ـ ـ ـ ـ ـ
العلم ،فطـاعتهم تبع لطـاعـة العلمـاء ،فـإن الطـاعـة إنمـا تكون ف المعروف ،ومـا أوجبـه العلم .فكمـا أن طـاعـة
العلماء تبع الطاعة الرسول ﷺ ؛ فطاعة األمراء تبع لطاعة العلماء ]  .اه ـ
قـال الس ـ ـ ـ ـ ـعـدي -رحمـه هللا -ف تفس ـ ـ ـ ـ ــيه  [ :وأمر بطـاعـة أول األمر ،وهم :الوالة عىل النـاس ،من األمراء،
والحكــام ،والمفتي؛ فــإنــه ال يس ـ ـ ـ ـ ــتقيم للنــاس أمر دينهم ودنيــاهم إال بطــاعتهم ،واالنقيــاد لهم ،طــاعــة هلل،
بشـ ـط أال يأمروا بمعصـ ـ ــية هللا؛ فإن أمروا بذلك؛ فال طاعة لمخلوق ف معصـ ـ ــية
ورغبة فيما عنده ،ولكن ر ـ
الخالق ] .
قال الشيخ ابن عثيمي  :وعده بشيئي :
-1الصي عىل ما يفعل
-2االئتمار بما يامر  ،واالنتهاء عما ينىه .
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ا
سبيال بالضوابط ر
الشعية  ،واآلداب المرعية .
قلت  :فطالب الموفق يصيع شيخه ما استطاع إل ذلك
فإذا كان جميع المس ـ ـ ـ ـ ــلمي مطالبي بطاعة العلماء بطاعة العلماء ؛ فالطالب مطالب بطاعة ش ـ ـ ـ ـ ــيخه من
باب أول ؛ لما له عليه من الحقوق الكثية .
والمراد بالعلماء الذين يطاعون :
علماء الحق الذين استقاموا عىل الكتاب والسنة عىل فهم السلف الصالح.
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الطالب الموفق يرى شيخه بمبلة والده  ،بل أعظم
عن أب هريرة -رض هللا عنه -قال  :قال رسول هللا ﷺ  [ :إنما أنا لكم بميلة الولد أعلمكم؛ فإذا أب أحدكم
الغائط فال يستقبل القبلة ،وال يستدبرها ،وال يستطب بيمينه ]

( رواه أبو داود وغيه )

وبوب الوادع -رحمه هللا -ف كتابه «الجامع الصحيح» كتاب (العلم)  [ :المعلم يكون بميلة الوالد ].
وذكر هذا الحديث (رقم )۹۷ /وحسنه.
وقال الش ـ ـ ـ ـ ــيخ بكر أبو زيد -رحمه هللا -ف «حلية طالب العلم» [ :وكما ال يليق أن تقول لوالدك ذي األبوة
الطينية :يا فالن .أو :یا والدي فالن؛ فال يجمل بك مع ش ـ ـیخك يعت :ال تناد ش ـ ـیخك باس ـ ــمه مجردا؛ بل
تقول :يا شيخ .أو :يا شيخنا .كما أنك ال تنادي أباك باسمه مجردا؛ بل تقول :يا أبت .أو :یا والدي ].
ق ــال ابن القيم -رحم ــه هللا -ف «إعالم الموقعي» ( [ : )9/1وط ــاعتهم أفرض عليهم من ط ــاع ــة األمه ــات
َّ ُ َ َ ُ
يعوا َّ َ
بنص الكتاب  ،قال تعال َ [ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
َْْ
ين َ
ُْ
اَّلل َو َأط ُ
آم ُنوا َأط ُ
ول األم ِر ِمنكم ] (النساء )59 :
أ
و
ول
س
الر
وا
يع
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال العالمة السعدي رحمه هللا ف «الفتاوی السعدية» (ص [ :)626 /فلیس نفع اآلباء واألمهات نظيا
لنفع المعلمي المربي للناس بصــغار العلم قبل اباره ،الباذلي نفا س أوقاتهم ،وصــفوة أفكارهم ف تفهيم
المسيشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها ] اه ـ
وقال ابن العثيمي -رحمه هللا -ف ر
«شح الحلية» (ص [ : )100/والش ـ ـ ـ ــيخ بكر لم يقل  :أن تقول لوالدك
ذي النسب ،ذي األبوة الطينية؛ إشارة إل حقارته بالنسبة ألب العلم ،المعلم ].
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فــانظر  -یـا طــالــب العلم  -إل معلمــك كيف يبــذل وقتــه ونفس ـ ـ ـ ـ ــه وفكره؛ ليعلمــك العلم النــافع ،وبــالطريق
األسـ ــهل فاألسـ ــهل ،ويبدأ معك باألهم فاألهم،عىل حسـ ــب فهمك؛ ل

تيف ف مراتب العلم؛ حت تصـ ــي

عالما بإذن هللا تعال ،وتنتفع بعلمك دنيا وأخرى! أفال يكون هذا أعظم ميلة عندك من أبيك وأمك ،وهو
السبب ف إنقاذك مما يضك ف دينك ودنياك؟!.
وقد ر
كي العقوق من بعض الطالب المشـ ـ ــائخهم ،فالنصـ ـ ــيحة لهم أن يتوبوا إل هللا ،ويطلبوا السـ ـ ــماح من
مشائخهم ،ويسألوا هللا أن يرزقهم الي بهم،ويقوموا بالي بهم ،وهللا الموفق.
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الطالب يشكر شيخه
عن أب هريرة وهلل عنه قال :قال رسول هللا ﷺ [ :ال يشكر هللا من ال يشكر الناس ] .

(رواه أبو داود واليمذي)

وبوب الوادع -رحمه هللا -ف كتابه «الجامع الصـ ـ ــحيح ،اتاب العلم بابا بعنوان ( :شـ ـ ــكر الطالب معلمه،
ومنه الثناء عليه بما يستحقه).

وأورد الحديث المذكور وصححه

قال ابن جماعة ف «تذكرة السـامع والمتكلم» (ص [ :)-۱4۲ /السـادس :أن يشـكر الشـيخ عىل توقيفه عىل
ما فيه فضـيلة ،وعىل توبيخه عىل ما فيه نقيصـة،أو عىل كسـل يعييه ،أو قصـور يعانيه ،أو غي ذلك مما ف
إيقافه عليه وتوبيخه وإرش ــاده وص ــالحه ،وبعد ذلك من الش ــيخ من نعم هللا تعال عليه باعتناء الش ــيخ به
ونظره إليه ،فإن ذلك أميل لقلب الشـيخ ،وأبعث عىل االعتناء بمصـالحه وإذا أوقفه الشـيخ عىل دقيقة من
أدب ،أو نقيصـ ـ ـ ـ ــة صـ ـ ـ ـ ــدرت منه ،وكان يعرفه من قبل؛ فال يظهر أنه كان عارفا به ،وغفل عنه؛ بل يشـ ـ ـ ـ ــكر
الشيخ عىل إفادته ذلك واعتنائه بأمره ،فإن كان له ف ذلك عذر ،وكان إعالم الشيخ به أصلح؛ فال بأس به،
وإال تراه ،إال أن ييتب عىل ترك بيان العذر مفسدة؛ فيتعي إعالمه به ]
قلت  :كيف ال يش ـ ــكر الطالب ش ـ ــيخه  ،وهو يس ـ ــع إل إص ـ ــالح الطالب ؛ بدعوته إل التحىل بالفض ـ ــائل ،
والتخىل الس ـ ـ ــفاس ـ ـ ــف؟! ولربما س ـ ـ ــع الش ـ ـ ــيخ ف نفع الطالب بالمال إن قدر ،بعد أن بذل له العلم النافع،
الذي هو أغىل من الدنيا وما فيها ،ومع هذا س ـ ــتجد بعض الطالب لئيما ،ال يش ـ ــكر لش ـ ــيخه؛ بل ربما طعن
ف شــيخه وشــتمه وتنقصــه ،ويزين له الشــيطان أن هذا من باب النصــح ،والصــدع بالحق ،وهو ف الحقيقة
لما ف النفوس ،عبادا باهلل! وإال فباب النصح مفتوح ،وتصحيح الخطإ مطلوب ،لكن كما تقدم أنه ر
بشوط
وآداب
وبعض الطالب يصح ف حقه أن يتمثل بهذا البيت :
فإن أنت أكرمت الكريم ملكته

وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

ر
ر
واحبامه ،ونحو ذلك من اآلداب مع المعلم.
واالعباف له بالفضل بعد هللا عزوجل
وشكر الشيخ يكون بطاعته كما تقدم ،والدعاء له،
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الطالب يستأذن شيخه ف خذ العلم عنه وف سؤاله وف االنتقال إىل شيخ آخر
َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ ٰ َ ُ ِّ
ِّ َ ْ ً
قال تعال ف قصة موش والخض  [ :قال له م ٰ
ىل أن ت َعل َم ِن ِم َّما ُعل ْمت ُرشدا ]
وش هل أت ِبعك ع
(الكهف )66 :

قال ابن كثي –رحمه هللا -ف تفسيه عند هذه اآلية  [ :سؤال تلطف  ،ال عىل وجه اإللزام واإلجبار .وهكذا
ينبع أن يكون سؤال المتعلم من العالم ]
عن عبادة الص ــامت [ أن رس ــول هللا ﷺ خرج ذات يوم عىل راحلته ،وأص ــحابه معه بي يديه .فقال معاذ
بن جبــل  :يــا نت هللا  ،أتــأذن ل ف أن أتقــدم إليــك عىل طيبــة نفس ؟ قــال « :نعم»  .فــاقيب معــاذ إليــه
فسـارا جميعا ،فقال معاذ :بأب أنت یا رسـول هللا ﷺ  ،أسـأل هللا أن يجعل يومنا قبل يومك ،أرأيت إن كان
رشء ،وال نرى شيئا إن شاء هللا تعال! فأي األعمال نعملها بعدك ؟ .] ...
( الحديث ذكر فيه الجهاد ،والصيام ،والصدقة ،والصمت إال من خي .رواه الحاكم وصححه )

وبوب الش ـيخ مقبل -رحمه هللا -ف كتاب (العلم) من «الجامع الص ــحيح» بابا بعنوان ( :اس ــتئذان الطالب
المعلم ف السؤال ،وتحي الفرصة) .وذكر هذا الحديث ،وصححه
وقـال بـدر الـدين ابن جمـاعـة من ف «تـذكرة الس ـ ـ ـ ـ ــامع والمتكلم» (ص : )143 /الس ـ ـ ـ ـ ــابع :أن ال يـدخـل عىل
الشيخ ف غي المجلس العام إال باستئذان ،سواء
انضـ ــف،وال يكرر
ـ
كان الشـ ـ ــيخ وحده  ،أو كان معه غيه؛ فإن اسـ ـ ــتأذن  ،بحيث يعلم الشـ ـ ــيخ ولم يأذن له؛
االس ــتئذان وإن ش ــك ف علم الش ــيخ به؛ فال يزيد ف االس ــتئذان فوق ثالث مرات أو ثالث طرقات بالباب ،
أو الحلقة.
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وقال بكر أبو زيد ال ف «حلية طالب العلم» [ :وإذا بدا لك االنتقال إل ش ــيخ آخر؛ فاس ــتأذنه بذلك ،فإنه
أدع لحرمته ،وأملك لقلبه ف محبتك ،والعطف عليك ] .
قال الشـيخ ابن عثيمي -رحمه هللا -ف ر
«شح الحلية» (ص [ : )۱۰۱/إذا بدا لك أن تنتقل إل شـيخ آخر ،
أو أن تتعلم من ش ـ ـیخ آخر ،علما آخر ،غي الذي تتعلم عىل شـ ــيخك؛ فإنه من األدب أن تسـ ــتأذن؛ للفائدة
الت ذكرهـا الش ـ ـ ـ ـ ــيخ بكر :ألنـه أدع لحرمتـه ،وأملـك لقلبـه ،ومحبتـك ،والعطف عليـك .ثم إنـه قـد يعلم عن
الشــيخ الذي تريد أنت الذهاب إليه ما ال تعلمه أنت؛ فينصــحك؛ ألن كثيا من الشــباب الصــغار قد يغيون
بأس ــلوب أحد من الناس وبيانه وفص ــاحته؛ فيظنون ذاك الرجل العظيم ،لكنه عىل خطأ ،لذلك فاس ــتئذان
الشيخ له فوائد ،منها ما قاله الشيخ بكر ،ومنها ما رأشنا له اآلن ] .اه ـ
قلت  :تلخص مما تقدم :
أن استئذان الطالب شیخه من األدب الرفيع  ،ويكون االستئذان ف أشياء كثية :
 -1ف الدخول عىل الشيخ.
 -2ف سؤال الشيخ.
- 3ف طلب العلم عنده.
- 4ف االنتقال إل شيخ آخر ،وغي ذلك.
وف االستئذان فوائد كثية :
 -1يدل عىل حسن األخالق واألدب عند المستأذن
 -2يدل عىل احيام الطالب شيخه
 -3يجلب للطالب محبة الشيخ
- 4يحذرك الشيخ من أهل البدع والتحزبات واالنحرافات إذا استأذنت ف الذهاب إليهم ألخذ العلم عنهم
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 -5يدلك الشيخ عىل من هو أهل ألخذ العلم عنه لكونه أعلم وأتق ممن أردت واستأذنت ف الذهاب إليه
هذه بعض فوائد االستئذان من الشيخ  ،وهناك غيها من الفوائد كثي
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الطالب يختار الشيخ المبز ر
التق السلق
ِّ ْ
ُ ُ َ َ َ َ
ْ َ َُ ْ َ :
اسألوا أه َل الذك ِر ِإن كنت ْم َل ت ْعل ُمون ]
قال هللا تعال [ ف

(النحل )43 :

َ َ ُ
َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ر ِّ َ ْ َ
َْ
ْ َ
ُ
األ ْمن َأو ْال َخ ْوف َأ َذ ُ
اعوا به ۖ َو َل ْو َر ُّد ُ
الر ُ
وه إ َل َّ
ٰ
أ
ل
إ
و
ول
ـ
ـ
ـ
ـ
س
وقال  [ :و ِإذا جاءهم أمر من
ول األ ْم ِر ِمن ُه ْم ل َع ِل َمه
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ َ َّ َ ا
اَّلل عليكم ورحمته َلتبعتم الشيطان ِإَل ق ِليًل ]( النساء ) 83 :
نبطونه ِمنهم ۗ ولوَل فضل ِ
ال ِذين يست ِ
وعن عبدهللا بن عمر بن العاص -رض هللا عنه -قال  :س ـ ــمعت رس ـ ــول هللا ﷺ يقول  [:إن هللا ال يقبض
ً َّ
العلم اني ً
عالما اتخذ الناس رؤو ًسـ ـا
اعا ينيعه من العباد ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حت إذا لم ُي ْب ِق
ا ُ
جهاال ،فس ِئلوا فأفتوا بغي علم؛ فضلوا وأضلوا ] ( رواه البخاري رقم  ، 100ومسلم رقم) 2673
وقـال اإلمـام مـالـك -رحمـه هللا [ : -اليؤخـذ العلم من أربعـة  :ال تـأخـذ من س ـ ـ ـ ـ ــفيـه معلن الس ـ ـ ـ ـ ـفـه  ،وإن كـان
أروى الن ــاس  ،وال ت ــأخ ــذ من ك ــذاب يك ــذب ف أح ــادي ــث الن ــاس إذا جرب ذل ــك علي ــه  ،وإن ك ــان ال يتهم أن
يكذب عىل رس ــول هللا ﷺ وال نن ص ــاحب هوى يدعو الناس إل هواه  ،وال من ش ــيخ له فض ــل وعبادة إذا
كان ال يعرف ما يحدث ].

( رواه الخطيب ف الجامع )139/1

قال الحافظ ابن حجر -رحمه هللا -ف «فتح الباري» ( [ :)۲۰۸ /۱ف هذا الحديث  -۱ :الحث عىل حفظ
العلم -2 .والتحـذير من ترئيس الجهلـة-3 .وأن الفتوى ه الرئـاس ـ ـ ـ ـ ــة الحقيقيـة ،وذم من يقـدم عليهـا بغي
علم ] .اهـ.
وقـال ابن جمـاعـة ف التـذكرة (ص [ :)۳۳/األول :أنـه ينبع للطـالـب أن يقـدم النظر ،ويس ـ ـ ـ ـ ــتخي هللا فيمن
يأخذ العلم عنه ،ويكتس ــب حس ــن األخالق واآلداب منه ،ولكن  -إن أمكن  -ممن كملت أهليته ،وتحققت
شـ ـ ـ ــفقته ،وظهرت مروءته ،وعرفت عفته ،واشـ ـ ـ ــتهرت صـ ـ ـ ــيانته ،وكان أحسـ ـ ـ ــن تعلیما ،وأجود تفهيما ،وال
يرغب الطالب ف زيادة العلم مع نقص ف ورع أو دين ،عدم خلق جميل؛ فعن بعض السـ ـ ـ ـ ــلف :هذا العلم
دین ،فانظروا عمن تأخذون دينكم ]  .ذكره مسلم عن محمد بن سيین ،وهو صحيح إليه.

24 


ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ڕێگای پێشین

آداب الطالب مع شيخه

الشـ ـ ـعية تمام االطالع ،وله
إل أن قال ابن جماعة [ :وليجتهد عىل أن يكون الش ـ ـ ـ ــيخ ممن له عىل العلوم ر ـ
عضـه ر
كية بحث ،وطول اجتماع ،ال ممن أخذ عن بطون األوراق ،ولم يعرف
ـ
مع من يوثق به من مش ــائخ
بصحبة المشايخ الحذاق ] .اه ـ
قال الشافع -رحمه هللا [ : -من تفقه من بطون الكتب ضيع األحكام ].
وكان بعضهم يقول [ :من أعظم البلية تمشيخ الصحيفة .أي  :الذين تعلموا من الصحف ] .اه ـ
وقـ ــد يفتح هللا عىل بعض العلمـ ــاء؛ فيتعلم من الكتـ ــب كثيا ،وييز ف العلم  ،وهـ ــذا قليـ ــل ،واألخـ ــذ عن
المشايخ هو األقدم واألفضل ،بال نزاع
وعن عمر بن الخطاب هللا عنه قال :قال رس ـ ــول هللا ﷺ  [ :من شه أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل؛ فليقرأه
عىل قراءة ابن أم عبد ] .

( رواه أحمد )

وبوب الش ـ ــيخ مقبل -رحمه هللا -ف كتاب (العلم) من «الجامع الص ـ ــحيح» بابا بعنوان  [ :طلب العلم من
العالم الميز ] ( .وذكر هذا الحديث ،وصححه رقم )110
وس ــئل الش ــيخ ابن عثيمي  :هناك بعض طلبة العلم يحرص عىل حض ــور دروس طلبة العلم ،دون أن يلق
اهتماما بدروس العلماء ،الذين جمعوا ما لم يجمعه طلبة العلم ،فما توجيه فضيلتكم حفظكم هللا تعال؟
فأجاب بقوله  [ :الذي أراه :أن اإلنس ـ ـ ــان ينبع أن يطلب العلم عىل عالم ناض ـ ـ ــبح؛ ألن بعض طلبة العلم
يتص ــدرون للتدريس؛ فيحقق المس ــألة من المس ــائل ،س ــواء حدي ية ،أو فقهية ،أو عقائدية ،يحققها تماما،
ويراجع عليهـا؛ فـإذا س ـ ـ ـ ـ ــمعـه الن ر
ـاش من طلبـة العلم ،ظن أنـه من أ كـابر العلمـاء ،لكن لو خرج قیـد أنملـة هـذا
الموض ـ ـ ـ ـ ــوع الـذي حققـه ونقحـه وراجع عليـه؛ وجـدت أنـه ليس عنـده علم ،لـذلـك يجـب عىل طـالـب العلم
المبتدئ أن يتلق العلم عىل يد العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم ] .اه ـ
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الطالب يدعو لشيخه
عن ابن عمر -رض هللا عنهما -قال  :قال رسـ ـ ـ ــول هللا ﷺ [ :من اسـ ـ ـ ــتعاذكم باهلل فأعيذوه  ،ومن سـ ـ ـ ــألكم
ً
بــاهلل فــأعطوه  ،ومن دعــاكم فــأجيبوه  ،ومن ص ـ ـ ـ ـ ــنع إليكم معروفــا فكــافئوه  ،فــإن لم تجــدوا مــا تكــافئونــه ؛
فادعوا له حت تروا أنكم قد كافأتموه ]

(رواه أحمد ،وأبو داود ،والنس ـ ـ ـ ــاب ،والبخاري ف «األدب المفردا ،وغيهم ،وص ـ ـ ـ ــححه األلباب ف

الصحيحة رقم ( )254وف غيها ،والوادع ف الصحيح المسند» رقم(744).

وقال العالمة الس ـ ــعدي -رحمه هللا -ف «الفتاوی الس ـ ــعدية» (ص [ :)-۱۰۱ /وينبع للمتعلم أن يحس ـ ــن
ش له من يعلمه من جهله ويحييه من موته ،ويوقظه من سـنته ،وينتهز
األدب مع معلمه ،ويحمد هللا إذ ي ـ
الفرصـ ـ ـ ــة كل وقت ف األخذ عنه ،ر
ويكي من الدعاء له حاضا وغائبا ،فإن النت ﷺ قال« :من صـ ـ ـ ــنع إليكم
معروا فكافئوه  ،فإن لم تجدوا ما تكافئونه؛ فاعوا له حت تروا أنكم كافأتموه ] .اه ـ
وقال ابن جماعة ف التذكرة (ص [ : )۱۹۹ /الرابع  :أن يعرف له حقه ،وال ينس ـ ـ ـ له فض ـ ـ ــله ...وينبع أن
يدعو له مدة حياته ] .اه ـ
قلت :أين هذا األدب ممن أصبح يحذر من شيخه ،ويدعو عىل شيخها وأين هذا ممن يكتب ف شيخه!
هل هكذا جزاء اإلحسان؟!!
فإل هللا المش ـ ــتت ممن تنكروا لمش ـ ــايخهم ؛ فالنص ـ ــيحة لهم أن يتوبوا إل هللا وأال يتعاملوا اللئام  ،ونعوذ
باهلل من الفي الت تفسد عىل المسلم دينه ودنياه  ،وتعميه وتصمه عن الحق !
ولس ـ ــت ف هذه الرس ـ ــالة أعت ش ـ ــخص ـ ــا بعينه ،أو جماعة معينة ،وإنما ه نص ـ ــيحة عامة لنفس ـ ـ أوال ،ثم
إلخواب طلبة العلم ،بل وللمسلمي عموما.
فإن عىل المس ـ ــلمي عموما ،وطلبة العلم خص ـ ــوص ـ ــا ،أن يعرفوا حق علمائهم  ،وييلوهم ميلتهم الرفيعة،
الت أنزلهم هللا إياها ،وينبع أن ندعو لهم بالخي والثبات ،وأن يحفظهم هللا من كل س ـ ـ ـ ـ ــوء ومكروه؛ فهذا
بعض حقهم علينا ،وهللا المستعان !!
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الطالب يجل شيخه
عن أب موش األش ــعري -رض هللا عنه -قال  :قال رس ــول هللا ﷺ  [ :إن من إجالل هللا إكرام ذي الش ــيبة
المسلم ،وحامل القرآن غي الغال فيه والجاف عنه،وإكرام ذي السطان المقسط ]

(رواه أبو داود وحسنه األلباب )

وق ــال ابن جم ــاع ــة -رحم ــه هللا -ف الت ــذكرة (ص [ : )137/الث ــال ــث  :أن ينظر بعي اإلجالل  ،ويعتق ــد في ــه
درجة الكمال ؛ فإن ذلك أقرب إل نفعه  ،وكان بعض الس ــلف إذا ذهب إل ش ــيخه تص ــدق ب رس ـء  ،وقال :
اللهم اسي عيب شيخ عت  ،وال تذهب بركة علمه مت ] .اه ـ
قلت  :ومعت قول ابن جماعة  [ :ويعتقد فيه درجة الكمال ] أي  :الكمال ر
البشي  ،الذي يليق بهذا الشيخ
ال الكمال ر
البشي المطلق  ،فإن هناك من هو أكمل منه بكثي .
ً
ولعله يقصد أيضا  :أن الطالب يعتقد ف شيخه أنه أهل ألخذ العلم منه  ،ال كمن يطلب العلم عند شيخ ،
وهو يرى أنه ليس بأهل  ،أو أنه ناقص  ،أو أنه ليس كمثل الش ـ ـ ــيخ فالن ؛ بل الش ـ ـ ــيخ فالن أحس ـ ـ ــن منه ،
ونحو ذلك من العيوب الت يعتقدها الطالب ف ش ـ ـ ــيخه  ،وبس ـ ـ ــببها يحرم الطالب من بركة علم الش ـ ـ ــيخ ،
وهذا حاصل ف كثي ممن لم يوفقهم هللا عز وجل.
وال يعت أن الشـيخ ما عنده أخطاء ونواقص  ،فهذا ال يسـلم منه أحد إال المعصـوم -صـىل هللا عليه وسـلم-
ولكن ينبع أن الطالب يجل الشيخ ؛ لينال منه العلم النافع.
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الطالب يتواضع لشيخه
قال رسول هللا ﷺ  [ :إن هللا أوىح إل أن تواضعوا ؛ حت ال يفخر أحد عىل أحد ،وال يبع أحد عىل
أحدا وقال  ...[ :وما تواضع أحد هلل عوج إال رفعه هللا ] .
وإذا كان التواضع مطلوبا ومحمودا ف حق كل أحد؛ فهو من الطالب مع شيخه أعظم مدا ،وأدل عىل أدب
الطالب ،وخلقه الرفيع مع شيخه.
وإذا كان الكي مذموما ف حق كل أحد ؛ فهو من الطالب مع شـ ــيخه أعظم ذا  ،وأدل عىل قلة أدب الطالب
 ،وخلقه الست.
قال ابن جماعة بل ف التذكرة (ص [ :)۱۳۹ /ويعلم أن ذله لش ــيخه عز ،وخض ــوعه له فخر ،وتواض ــعه له
رفعة .ويقال :إن الشافع هللا عنه عوتب عىل تواضعه للعلماء ،فقال:
أهي لهم نفس فهم يكرمونها

ولن تكرم النفس ر
الن ال تهينها

وأخـذ ابن عبـاس مع جاللتـه ونيتـه ومرتبتـه بركـاب زيـد بن ثـابـت األنص ـ ـ ـ ـ ــاري ،وقـال  [ :هكـذا أمرنـا أن نفعـل
بعلمائنا ]
بوب البخــاري -رحمــه هللا -ف ص ـ ـ ـ ـ ــحيحـه  [ :بــابــا  :من برك عىل ركبتيــه عنــد اإلمــام  ،أو المحــدث ] وذكر
حديث أنس بن مالك أن رســول هللا ﷺ خرج  [ :ســلوب ]  .فيك عمر عىل ركبتيه فقال  :رضــينا باهلل ربا ،
ً
وباإلسالم دينا وبمحمد ﷺ نبيا فسكت.
ً
ً
علما ً
وخيا وبركة  ،بإذن هللا عزوجل.
كثيا ،
وبالتواضع من الطالب لشيخه ينال
ً
إثما ً
خيا ً
وبالكي والتعال عىل الشــيخ  :يحرم الطالب ً
كبيا ؛ ألن الكي ذنب متوعد عليه بالنار
كثيا  ،ويأثم
ً
 ،عياذا باهلل من ذلك ! وهو ف حق الصالب مع شيخه أسأم وأعظم.
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الطالب يهاب شيخه
عن ابن عباس -رض هللا عنهما -قال  [ :مكثت س ــنة أريد أن أس ــأل عمر بن الخطاب -رض هللا عنه -عن
آية  ،فما أس ـ ـ ــتطيع أن أس ـ ـ ــأله  ،هيبة له ! ]  .وذكر قص ـ ـ ــة خروجه مع عمر إل الحج  ،وس ـ ـ ــؤاله عن اللتي
تظاهرتا عىل النت  -ﷺ  -من أزواجه .

والقصة رواها البخاري -رحمه هللا -رقم 4913

وف ص ـ ــحيح مس ـ ــلم ( رقم ) 2893/ف ش ـ ــأن س ـ ــؤال عمر بن الخطاب -رض هللا عنه -حذيفة بن اليمان -
ً
ً
رض هللا عنـه -عن الفي  ،فـأخيه حـذيفـة بـأن بينـه وبي الفي بـابـا مغلقـا  .قـال الراوي عن حـذيفـة  :فهبنـا
أن نسأل حذيفة  :من الباب ؟ فقلنا لمشوق  :سله  .فسأله  .فقال  :عمر
والهيبة  :يراد بها  :التوقي  ،والتعظيم الالئق بالشيخ
ا
ومنها  :أال يرفع صوته ف الدرس مثال
ومنهــا  :أال يلتفــت ف حــال الــدرس  ،وال يؤذي ف الــدرس  ،ونحوهــا من اآلداب الــدالــة عىل احيام الطــالــب
شيخه
وبوب الخطيـب -رحمـه هللا -ف [ الجـامع األخالق الراوي وآداب الس ـ ـ ـ ـ ــامع ] ( [ : ) 183/1هيبـة الطـالــب
ً
للمحدث ] وذكر آثارا عن السلف الصالح  ،فمنها
-1أنا محمد بن أحمد بن رزق  ،أخينا عثمان بن أحمد الدقاق  ،أخينا حنبل بن إس ــحاق  ،نا قبيص ــة  ،وأنا
محمد بن الحســي القطان  ،نا عبدهللا بن جعفر بن درســتویه ،نا يعقوب بن ســفيان ،نا أبو نعيم وقبيصــة
قال :نا  ،عن مغية قال [ :كنا نهاب إبراهيم كما يهاب األمي ].
قلت :وإبراهيم هو ابن یزید النخع
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-2أخيب عبدهللا بن يحت الس ــكري  ،أخيب محمد بن عبدهللا بن إبراهيم الش ــافع  ،نا جعفر بن محمد
بن األزهر  ،نا ابن الغالب قال  :قال ابن الخياط يمدح مالك بن أنس
يدع الجواب فال يراجع هيبة

والسائلون نواكس األذقان

نور الوقار وعز سلطان ر
التق

فهو المهيب وليس ذي سلطان

 -3أخيب أحمد بن محمد بن أحمد بن يعقوب الكاتب  ،حدثت جدي بن عبد هللا بن حس ـ ــن ف موكبه ،
وهو إذ ذاك يدع إماما ،بعد قتل أخيه محمد ،فما جشـ ـ أحد أن يلتفت فينظر إليه ،فض ـ ــال عن أن يقوم،
هيبة البن عون.
وذكر ابن جماعة ف التذكرة (ص [ :)۱۳۷ /وقال الشـ ـ ـ ـ ــافع هللا عنه :كنت أصـ ـ ـ ـ ــفح الورق بي يدي مالك
صفا رفيقا ،هيبة له؛ لئال يسمع وقعها ].
وقال الربيع [ :وهللا ما اجيأت أن رأشب الماء والشافع ينظر إل ،هيبة اله ] .اه ـ
فانظر إل احيام الس ــلف مش ــايخهم  ،والهيبة لهم  ،والتوقي  ،وبذلك نالوا بركة العلم ،وب بهم طالبهم،
والجزاء من جنس العمل!.
ومن لم يحيم ش ـ ـ ـ ـیخه ،ويي به ،ويشـ ـ ـ ــكر له؛ حرم بركة العلم ،وربما لم يك ن له طلبة علم يأخذون عنه،
وإن وجد ،ربما عاملوه كما عامل شیخه ،أو ر
أكي.
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الطالب يحب شيخه
ُ َ ْ ُْ َ َ ُ ْ ُْ َ :
ات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول َي ُاء َب ْ
ض]
ع
قال هللا تعال [ والمؤ ِمنون والمؤ ِمن
ِ
ٍ

(التوبة ) 71 :

ر
ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة اإليمان ،من كان هللا ورسوله َّ
أحب إليه مما سواهما،
وقال النت  :ﷺ[ :
وأن يحب المرء ال يحبه إال هلل  ] ...الحديث متفق عليه عن أنس -رض هللا عنه-
واألدلـة كثية ف فض ـ ـ ـ ـ ــل الحـب ف هللا ،وأن اإليمـان ال يكمـل إال بـذلـك وأحق من يحـب ف هللا جـل األنبيـاء
والرسل وورثتهم ،وهم :العلماء .وأقدم العلماء ف الحب :شيخك الذي له عليك حقوق كثية.
قال الس ـ ـ ـ ــعدي رحمه هللا  [ :وكذلك األمر ف حق العلماء واألولياء؛ فيجب محبتهم ومعرفة أقدارهم ،وال
يحل الغلو فيهم ،وإعطاؤهم ش ـ ـ ــيئا من حق هللا وش ـ ـ ــيئا من حق رس ـ ـ ــوله الخاص ،وال يحل مجافاتهم ،وال
عداوتهم ،فمن عادی هللا وليا؛ فقد بارزه بالحرب ] .اه ـ
أفاد کالم السعدي رحمه هللا أن محبة العلماء واجبة عموما؛ فكيف إذا كان شيخ و معلمك ؟! وأين األدب
ممن يبغض علماء الس ـ ــنة ،ويحذر منهم ،ومن دروس ـ ــهم ؟! والدافع له :إما حزبية ،وإما عص ـ ــبية جاهلية،
وإما بدعة مضلة ،وإما غي ذلك من الفي.
فليتب إل هللا من يحارب أولياء هللا ،قبل أن ال ينفع الندم.
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الطالب يقبل شيخه
قـال اإلمـام البخـاري رحمـه هللا ف كتـاب األدب المفرد» :حـدثنـا ابن أب مريم قـال :حـدثنـا عطـاف بن خـالـد،
قال :حدثت عبد الرحمن بن رزين ،قال  :مررنا بالربذة ،فقيل لنا [ :ههنا ســلمة بن األكوع ،فأتيته ،فســلمنا
عليه ،فأخرج فقال  :بایعت بهاتي نت هللا فأخرج كا له ض ـ ـ ـ ـ ــخمة ،كأنها كف بعي ،فقمنا إليها ،فقبلناها ].
بوب البخاري( :باب :تقبيل اليد).
قال الشيخ األلباب رحمه هللا ف «صحيح األدب المفرد» (ص :)۲۷۲ /حسن اإلسناد.
وبوب الخطيب ف الجامع (( :)۱/۱۸۹تقبيل يد المحدث ورأسه ،وعينيه) .وأورد فيه بعض اآلثار.
وقال الذهت رحمه هللا ف الس ـ ــي ( [ :)432 /12وقال محمد بن حمدون بن رس ـ ــتم  :س ـ ــمعت مس ـ ــلم بن
الحجاج ،وجاء إل البخاري ،فقال :دعت أقبل رجليك يا أس ـ ـ ـ ــتاذ األس ـ ـ ـ ــتاذين ،وس ـ ـ ـ ــيد المحدثي ،وطبيب
الحديث ف علله ] .اه ـ
وقال األلباب رحمه هللا ف «السـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ــلة الصـ ـ ـ ــحيحة» ( /1ق [ )۱۹۰-۳۰۲ /وأما تقبيل اليد ؛ فق الباب
أحاديث وآثار كثية  ،يدل مجموعها عىل ثبوت ذلك عن رس ـ ـ ــول هللا ﷺ ؛ فيی جواز تقبيل يد العالم إذا
توفرت ر
الشوط اآلتية :
 -1أال يتخذ عادة؛ بحيث يتطبع العالم عىل مد يده إل تالمذته ،ويتطبع هؤالء عىل التيك بذلك؛ فإن
النت ﷺ وإن قبلت يده؛ فإنما كان ذلك عىل الندرة  ،وما كان كذلك ؛ فال يجوز أن يجعل سنة مستمرة ،
كما هو معلوم من القواعد الفقهية
- 2أال يدعو ذلك إل تكي العالم عىل غيه ،ورؤيته لنفسه ،كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم.
شوعة بفعله [ وقوله ،وه ســبب
- 3أال يؤدي ذلك إل تعطيل ســنة معلومة ،كســنة المصــافحة؛ فإنها م ر ـ
تس ـ ـ ـ ــاقط ذنوب المتص ـ ـ ـ ــافحي؛ کما روي ف غي ما حدیث واحد؛ فال يجوز إلغاؤها من أجل أمر ،أحس ـ ـ ـ ــن
أحواله أنه جائز ]
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وقــال ابن عثيمي -رحمــه هللا -ف ر
«شح حليــة طــالــب العلم» (ص [ :)۱۰۲ /لكن تقبيــل األيــدي فال بــأس
بـه ،مـا ال يخرج عن حـد اإلفراط والزيـادة ،وتقبيـل األكتـاف ليس أيض ـ ـ ـ ـ ــا مـذمومـا .عىل كـل حـال :عنـدمـا يـأب
اإلنسان من سفر؛ فال بأس أن يقبل هامته وجبهته ،وكذلك بأكتافه ،ال يض ،إال إذا اقتىص ذلك انحناء ].
قال الحافظ ف الفتح ( /۹۹ /۱۱ح :)6265قال النووي [ :تقبيل يد الرجل لزهده وص ـ ـ ـ ــالحه ،أو علمه ،أو
رشفه ،أو ص ـ ـ ـ ــيانته ،أو نحو ذلك من األمور الدينية ،ال يكره ،بل يس ـ ـ ـ ــتحب؛ فإن كان لغناه ،أو ش ـ ـ ـ ــوكته ،أو
جاهه عند أهل الدنيا؛ فمكروه شديد الكراهة .وقال أبو سعيد المتول :ال يجوز ] .اه ـ
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الطالب ال يتقدم بي يدي شيخه بكالم أو مسب
عن ابن عمر قال عنها قال :قال رسول هللا ﷺ [ :إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها ،وإنها مثل المسلم
فحدثوب عنها؟» .فوقع الناس ف ش ــجر البوادي ،قال عبد هللا :ووقع ف نفس ـ أنها النخلة ،فاس ــتحييت.
ثم قالوا :حدثنا ما ه يا رسول هللا؟ قال« :ه النخلة» ] متفق عليه.
جاء ف رواية أنه قال« :فإذا أنا ر
عاش ر
عشة أنا أحدثهم» .أي :أصغرهم .الك
وف رواية [ :ورأيت أبا بكر وعمر ال يتكلمان ،فكرهت أن أتكلم ]
قـال الحـافظ -رحمـه هللا -ف «فتح البـاري» (/193/1ح [ : ) 61/وفيـه اس ـ ـ ـ ـ ــتحبـاب الحيـاء ف العلم ،مـا لم
يؤد إل تفويــت مص ـ ـ ـ ـ ــلحــة؛ ولهــذا تمت عمر أن يكون ابنــه لم يس ـ ـ ـ ـ ـكــت .وقــد بوب عليــه المؤلف ف العلم
واألدب ]
وقال النووي رحمه هللا ف رشح مسـ ـ ـ ــلم ( [ : )۱۲۷ /۱۷وفيه توقي الكبار  ،كما فعل ابن عمر  ،لكن إذا لم
يعرف الكبار المسألة؛ فينبع للصغي الذي يعرفها أن يقولها ] .اه ـ
ولما جاء أبو موش األشـ ـ ـ ــعري هللا عنه إل عبد هللا بن مسـ ـ ـ ــعود هللا عنه اليخيه بما رآه ف المسـ ـ ـ ــجد من
األحداث ،رأى حلقا  ،وعىل كل حلقة رجل  ،وف أيديهم حىص ـ ،فيقول :هللوا مائة  ،كيوا مائة ...قال ابن
مسعود ألب موش  :فماذا قلت لهم ؟ قال  :أنتظر رأيك ،أو انتظار أمرك.
فانظر إل هذا األدب الذي حرمه بعض طلبة العلم ،فهم يتقدمون مشــایخهم ف الفتوى ،وتقرير المســائل
الكبية والخطية ،كــالتبــديع ،والتكفي ،والتض ـ ـ ـ ـ ــليــل  ،والهجر ،ونحو ذلــك ،ممــا ال ينبع للطــالــب أن ينفرد
بتقريره ،أو يتقدم بذلك عىل العلماء عموما ،وعىل شيخه خصوصا ،وهذه بلية نسأل هللا العافية منها!.
وإذا قرر الشيخ المسألة؛ فللطالب أن يبلغها عىل حسب الحاجة وبحكمة.

34 


ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ڕێگای پێشین

آداب الطالب مع شيخه

وقال ابن جماعة يىل ف التذكرة ( [ :)۱۰۸ /2الحادي ع رشـ :أال يس ــبق الش ــيخ إل رشح مس ــألة  ،أو جواب
ســؤال منه ،أو من غيه ،وال يســاوقه فيه ،وال يظهر معرفته به ،أو إدراكه له قبل الشــيخ ،فإن عرض الشــيخ
عليه ذلك ابتداء والتمس ـ ـ ــه منه؛ فال بأس .وينبع أال يقطع عىل الش ـ ـ ــيخ كالمه ،أي كالم كان ،وال يس ـ ـ ــابقه
فيه ،وال يساوقه ،بل يصي حت يفرغ الشيخ من كالمه ،ثم يتكلم ] .اه ـ
وقال الشيخ بكر أبو زيد ولكن ف «حلية طالب العلم» [ :عدم التقدم عليه بكالم أو مسي ]
قال العالمة ابن عثيمي محك ف رشح الحلية (ص [ : )۹۷ /هللا المس ـ ـ ــتعان !! وهذا داء عندكم موجود ،
ً
أحيانا بعض ـ ــكم يجيب قبل أن أتكلم معه .أو مسـ ـ ـي أيض ـ ــا هذا س ـ ــوء أدب ،ومن ذلك :أنه إذا تقدم الش ـ ــيخ
خارجا من المسـ ــجد ،وكان حذاء الطالب عن يمي الشـ ــيخ ،وحذاء الشـ ــيخ عن يسـ ــاره؛ خ

أمام الشـ ــيخ

من االمام  ،ليأخذ الحذاء ،هذا تقدم ف المسي ،وإعاقة لسي الشيخ ]
يجوز أن يبدأ الطالب ف الجواب عىل السـ ـ ــؤال الموجه إل الشـ ـ ــيخ إذا أذن له الشـ ـ ــيخ  ،ويجوز للطالب أن
ا
ا
يس ــي أمام الش ــيخ إذا احتيج إل ذلك  ،كأن يكون الطالب دليال ف الطريق مثال  ،أو غي ذلك من الحاجات
 ،واألصل ف هذا األدب عدم التقدم.
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الطالب ينصت للشيخ
عن جرير بن عبد هللا عنه قال :إن النت ﷺ قال له ف حجة الوداع :
[ استنصت الناس ] فقال [ :ال ترجعوا بعدي كفارا ،يضب بعضكم رقاب بعض ] متفق عليه.
قال اإلمام البخاري بك ف صحيحه( :باب :اإلنصات للعلماء) .وذكر الحديث.
قال الحافظ ف «الفتح» ( [ :)۱/۲۹۳أي :السكوت واالستماع لما يقولونه ]
ر
العاش  [ :وينبع أال يقض ف اإلصغاء والتفهم  ،أو
وقال ابن جماعة ف التذكرة «ص »۱۰۷ /ف األدب
يشـتغل ذهنه بفكر أو حدیث ،ثم يسـتعيد الشـيخ ما قاله؛ ألن ذلك إسـاءة أدب ،بل يكون مصـغيا لكالمه،
حاض الذهن لما يسـ ــمعه من أول مرة .وكان بعض المشـ ــايخ ال يعيد لمثل هذا إذا اسـ ــتعاده ،ويزبره عقوبة
له ،وإذا لم يسـ ــمع كالم الشـ ــيخ لبعده ،أو لم يفهمه مع اإلصـ ــغاء إليه واإلقبال عليه؛ فله أن يسـ ــأل الشـ ــيخ
إعادته ،أو تفهیمه ،بعد بيان عذره بسؤال لطیف ]
الفرق بي االستماع واإلنصات :
َ ُ َ
قال الحافظ ف الفتح ( [ : ) 294/1وقد وقع التفريق بي اإلنص ــات واالس ــتماع ف قوله تعال َ [ :و ِإذا ق ِرئ
ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ َ ُ َ
نصتوا لعلكم ت ْرحمون ] (األعراف ) 203 :
القرآن فاست ِمعوا له وأ ِ
ومعناهما مختلف :
فاإلنصات  :هو السكوت  ،وهو يحصل ممن يستمع ،وممن ال يستمع ؛ كأن يكون مفكرا ف أمر آخر.
وكذلك االسـتماع  :قد يكون مع السـكوت ،وقد يكون مع النطق بكالم آخر ،ال يشـتغل الناطق به عن فهم
ما يقول الذي يستمع منه.
وقد قال سفيان الثوري وغيه  [ :أول العلم االستماع ،ثم اإلنصات  ،ثم الحفظ  ،ثم العمل  ،ثم ر
النش ]
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أين هـذا األدب ممن يتكلم مع زميلـه ف درس الش ـ ـ ـ ـ ــيخ ،أو يقرأ ف كتـاب آخر ،أو يلعـب بـالجوال ،أو يكتـب
أش ـ ــياء ال تعلق لها بالدرس ،أو ر
يكيااللتفات وينش ـ ــغل بمن دخل ومن خرج ،بحيث ال يدري ما هو الدرس،
أو يفوته رشء منه؟
فالزم األدب ؛ لتنجح ف الطلب.
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األدب فـي س ـؤال ال ـش ـي ـخ
ق ــال الخطي ــب البغ ــدادي  :لكن ف الج ــامع ( [ :)۲۱۱ /۱ومن األدب  :إذا روى المح ــدث ح ــديث ــا ،فعرض
للطالب ف خالله رشء أراد الســؤال عنه :أال يســأل عنه ف تلك الحال؛ بل يصــي حت ينىه الراوي حديثه،
ثم يسأل عما عرض له ] .اه ـ
وليجتنب الطالب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغوال.
وال ينبع أن يسـ ـ ـ ـ ـ ــألــه التحــديــث وهو قــائم ،وال وهو يم رس ـ ـ ـ ـ ـ؛ ألن لكــل مقــام مقــاال ،وللحــديــث مواض ـ ـ ـ ـ ــع
مخصوصة ،دون الطرقات واألماكن الدنية]
وقال ابن الجوزي -رحمه هللا [ : -و مت أشــكل رشء من الحديث عىل الطالب صــي  ،حت ينتىه الحديث
 ،ثم يستفهم الشيخ بأدب ولطف  ،وال يقطع عليه ف وسط الحديث ]

«اآلداب ر
الشعية» ( البن مفلح ) ۲۷۷ /2

وقال السـ ـ ــعدي -رحمه هللا -ف «الفتاوى السـ ـ ـعدية» (ص [ :)۱۰۲ /وينبع – أيضـ ـ ــا  -للمتعلم أن يلطف
بالسـ ـ ــؤال ،ويرفق بمعلمه ،وال يسـ ـ ــأله ف حالة ضـ ـ ــجر ،أو ملل ،أو غضـ ـ ــب؛ لئال يتصـ ـ ــور خالف الحق ،مع
يض ـ ــح بالخطأ ،بل
ـ
تش ـ ـ ــوأ الذهن .وأقل الحاالت :أو يقع الجواب ناقص ـ ـ ــا ،وإذا رآه مخطئا ف رشء؛ فال
ينبهه بصورة متعلم وسائل ] .اه ـ
هذا األدب مهم؛ ألن من يس ــأل الش ــيخ ف حال تش ــوأ الذهن – مثال – قد يحرج الش ــيخ ،ويكون الجواب
ناقصا ،وإن لم يكن؛ ففيه مؤاذاة للشيخ ،حيث ال يحب ف هذه الحال أن يسأل.
وإن كان الس ــؤال والش ــيخ يلق الدرس فيقاطعه  -كما يحص ــل من بعض ــهم -؛ فهذا يس ــبب تض ــييع الفائدة
عىل الحاضين والمسـ ــتمعي؛ ألنه ربما رشع الشـ ــيخ ف ذكر فائدة أو مسـ ــألة فعارضـ ــه السـ ــائل؛ فنسـ ــيها ،أو
تركها وهذا يحصل كثيا.
وربما كان الشيخ معا أن يذكر ما سأل عنه لسائل ،ولكنه العجل وقلة الصي.
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وبعضهم يسأل الشيخ ف وقت األكل مثال ،وكأنه ما وجد وقتا إال هذا.
وكذلك السـ ـ ــؤال عما ينفع وعن األهم ،وبحسـ ـ ــن عبارة ،وبقصـ ـ ــد التعلم ال التعجي ،أو غي ذلك من النوايا
الفاسدة .
الخالصة  :تحي وقت للسؤال يناسبه من األدب.
قال الشيخ ابن عثيمي -رحمه هللا -ف رشح الحلية (ص [ : )۹۸ /مثال :ف مجلس كبي تسأل بعض
الناس ،حت إذا جلسوا عىل المائدة ر
أكي األسئلة ،هذا يسأل ،فإذا انته سأل آخر ،فإذا انتىه سأل ثالث...
وهكذا حت يخرج الشيخ ولم يأكل الطعام ،وهؤالء مسييحي ] .اه ـ
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آداب المس مع الشيخ
ش ـ ـ  :إذا م رسـ ـ ـ مع الش ـ ــيخ ؛ فليكن أمامه بالليل،
قال ابن جماعة هللا ف التذكرة (ص [ : )۱۹۲ /الثالث ع ر ـ
ووراءه بـالنهـار ،إال أن يقتىص ـ ـ ـ ـ ـ الحـال خالف ذلـك؛ الزحمـة أو غيهـا .ويتقـدم عليـه ف الموا
الحال؛ اوحل أو حوض ،أو الموا

المجهولـة

الخطرة ،ويحيز من ترش ـ ـیش ثياب الشـ ــيخ ،وإذا كان ف زحمة صـ ــانه

عنها بیدیه ،إما من قدامه ،أو من ورائه.
وإذا م رسـ ـ ـ أمامه التفت إليه بعد كل قليل؛ فإذا كان وحده ،والش ـ ــيخ يكلمه ف حالة الم رسـ ـ ـ ،وهما ف ظل؛
فليكن عن يمينـه .وقيـل :عن يس ـ ـ ـ ـ ــاره متقـدمـا عليـه قليال ،ملتفتـا إليـه ،ويعرف الش ـ ـ ـ ـ ــيخ بمن قرب منـه ،أو
قصده من األعيان إن لم يعلم الشيخ به.
وال يم رس ـ ـ ـ بجانب الشـ ـ ــيخ إال لحاجة ،أو إشـ ـ ــارة منه ،ويحيز من مزاحمته بكتفه ،أو بركابه إن كانا راكبي،
ومالصــقة ثيابه ،ويوثره بجهة الظل ف الصــيف ،وبجهة الشــمس ف الشــتاء ،وبجهة الجدار ف الرصــفانات
ونحوها ،وبالجهة الت ال تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفتت إليه ،وال يم رس بي الشيخ وبي من يحدثه،
ويتأخر عنهما إذا تحدثا أو يتقدم ،وال يقرب ،وال يس ـ ــتمع ،وال يلتفت ،فإن أدخاله ف الحديث؛ فليأت من
جانب آخر ،وال يشق بينهما.
وإذا م رسـ مع الشــيخ اثنان فاكتنفاه؛ فقد رجح بعضــهم أن يكون أكيهما عن يمينه ،وإن لم يكتنفاه ،تقدم
أكيهما ،وتأخر أصغرهما ]  .اه ـ
ما ذكره ابن جماعة هنا بعد من كمال األدب مع الشـ ــيخ ،ويمكن أن يسـ ــتدل لبعض ما ذكره بقصـ ــة أب بكر
هللا عنه مع النت ﷺ ف الهجرة؛ فقد كان يذكر الرصد؛ فيكون أمام النت ﷺ  ،وتارة يذكر الطلب؛ فيكون
خلف النت ﷺ .وكذا ترك له ظل الصخرة يستظل فيه ،إل غي ذلك مما جرى ف هذه القصة.
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أدب الجلوس مع الشيخ
عن عمر بن الخطــاب هللا عنــه قــال [ :بينمــا نحن جلوس عنــد رس ـ ـ ـ ـ ــول هللا ذات يوم؛ إذ طلع علينــا رجــل
شـديد بياض الثياب ،شـديد سـواد الشـعر ،ال يرى عليه أثر السـفر ،وال يعرفه منا أحد ،حت جلس إل النت
ﷺ  ،فأسند ركبتيه إل ركبتيه ،ووضع كفيه عىل فخذيه .]...

الحديث رواه مسلم.

وق ــال ب ــدر ال ــدين محم ــد بن جم ــاع ــة الكت ـاب خل ــل ف الت ــذكرة (ص [ :)۲۰۰ /الث ــامن :أن يجلس بي ي ــدي
الش ــيخ جلس ــة األدب ،كما يجلس الص ــت بي يدي المقرئ ،أو ميبعا بتواض ــع وخض ــوع وسـ ـ ون وخش ــوع.
ً
ويص ـ ـ ــع إل الش ـ ـ ــيخ ،ناظرا إليه ،ويقبل بكليته عليه ،متعقال لقوله؛ بحيث ال يحوجه إل إعادة الكالم مرة
ثانية ،وال يلتفت من غي ضورة ،وال ينظر إل يمينه ،أو ش ـ ــماله ،أو فوقه ،أو قدامه بغي حاجة ،وال س ـ ــيما
عند بحثه له ،أو عند كالمه معه؛ فال ينبع أن ينظر إال إليه ،وال يضطرب لضجة يسمعها ،أو يلتفت إليها،
وال س ـ ــيما عند بحثه له ،وال ينفض كميه ،وال يحشـ ـ عن ذراعيه ،وال يعبث بيديه أو رجليه ،أو غيهما من
أعضــائه ،وال يضــع يده عىل لحيته ،أو فمه ،أو يعبث بها ف أنفه ،أو يســتخرج منها شــيئا ،وال يفتح فاه ،وال
يقرع سنه ،وال يضب األرض براحته ،أو يخط عليها بأصابعه ،وال يشبك يديه ،أو يعبث بأزراره.
الش ـ ــيخ جنبه أو

حضـ ـة الش ـ ــيخ إل الحائط أو مخدة أو درابزين ،أو يجعل يده عليها ،وال يع
ـ
وال يس ـ ــند
ظهره ،وال يعتمد عىل يده إل ورائه أو جنبه ،وال ر
يكي كالمه من غي حاجة ،وال يحت ما يض ـ ـ ـ ـ ــحك منه ،أو
ما فيه بذاءة ،أو يتض ــمن س ــوء مخاطبة ،أو س ــوء أدب ،وال يض ــحك لغي عجب ،وال يعجب دون الش ــيخ،
فإن غلبه تبسم تبسما بغي صوت البتة.
وال ر
يكي التنحنح من غي حاجة ،وال يبص ـ ـ ـ ـ ــق ،وال يتنخع ما أمكنه ،وال يلفظ النخامة من فيه؛ بل يأخذها
من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوبه ،ويتعاهد تغطية أقدامه ،وإرخاء ثيابه ،وس ـ ـ ــكون يديه عند بحثه أو
مذاكرته ،وإذا عطس خفض ص ـ ـ ـ ــوته جهده ،وس ـ ـ ـ ــي وجهه بمنديل أو نحوه ،وإذا تثاءب س ـ ـ ـ ــي فاه بعد رده
جهده.
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وعن عىل -رض هللا عنه -قال  [ :من حق العالم عليك :أن تســلم عىل القوم عامة ،وتخصــه بالتحية ،وأن
تجلس أمــامــه ،وال تش ـ ـ ـ ـ ــين عنــده بيــديــك ،وال تغمر بعينيــك غيه ،وال تقولن :قــال فالن خالف قولــه ،وال
تغتــابن عنــده أحــدا ،وال تطي ر
عيتــه ،وإن زلــت قبلــت معــذرتــه ،وعليــك أن توقره هللا تعــال ،وإن كــانــت لــه
حاجة س ــبقت القوم إل خدمته ،وال تس ــار ف مجلس ــه ،وال تأخذ بثوبه ،وال تلح عليه إذا كس ــل ،وال تش ــبع
من طول صحته؛ فإنما هو كالنخلة ،تنتظر مت يسقط عليك منها رشء ].
[ ولقد جمع هللا عنه ف هذه الوصية ما فيه كفاية ] .اه ـ.
وقال الشيخ بكر أبو زيد خلل ف الحلية [ :فخذ بمجامع شيخك ف جلوسك معه ] .اه ـ
وقال العالمة ابن عثيمي م ف رشح الحلية» (ص [ :)96 /وهذا صــحيح ،اجلس جلســة المتأدب ،يعت:
مثال :ال تمد رجليك بي يديه؛ ألن هذا س ـ ــوء أدب ،وال تجلس متكئا ،هذا أيض ـ ــا س ـ ــوء أدب ،وال س ـ ــيما ف
مكان الطلب ،أما إذا كنت ف مكان جلوس عادي؛ فهذا أمر أهون ] .اه ـ
قلت :أثر عىل هذا ضعفه المعلق عىل كتاب التذكرة .
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أدب الخطاب مع الشيخ
َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُّ
َ ا َ
ُ َّ
ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ َّ ُ َ َ َ :
اح الـذ ِّل ِم َن
ف َوَل تن َه ْره َمـا َوقـل ل ُه َمـا ق ْوَل ك ِري ًمـا ]  [ 23واخ ِفض لهمـا جنـ
قـال هللا تعـال [ فًل تقـل لهمـا أ
الر ْح َم ِة َو ُقل َّر ِّب ْار َح ْم ُه َما َك َما َرَّب َياب َص ِغ ً
َّ
يا ] ( اإلشاء ) 24 – 23 :
ِ
قال الســعدي -رحمه هللا -ف تفســيه  [ :وكذلك من تول تربية اإلنســان ف دينه ودنياه ،تربية صــالحة غي
األبوين؛ فإن له عىل من رباه حق اليبية ] .اه ـ
وقـال الخطيـب ف الجـامع ( [ :)۱۸۳ /۸وإذا خـاطـب الطـالـب المحـدث عظمـه ف خطـابـه بنس ـ ـ ـ ـ ــبتـه إيـاه إل
العلم ،مثل أن يقول له :أيها العالم .أو :أيها الحافظ .ونحو ذلك .وإذا قال الطالب للمحدث ف خطابه له:
يا سيدي ،كان ذلك جائزا] .
وقال ابن جماعة ل ف التذكرة (ص [ :)۱۳۸ /وينبع أال يخاطب ش ـ ـ ـ ـ ــيخه بتاء الخطاب وكافه ،وال يناديه
من بعد ،بل يقول :يا سيدي .و :یا أستاذي ] اه ـ
وقال (ص [ :)۱۰۱ /أن يحس ــن خطابه مع الش ــيخ بقدر اإلمكان ،وال يقول اله :لم؟ وال :ال نس ــلم .وال :من
نقل هذا؟ وال :أين موضعه؟ وشبه ذلك ،فإن أراد استفادته تلطف ف الوصول إل ذلك ،ثم هو ف مجلس
آخر أول عىل سبيل االستفادة .وعن بعض السلف .من قال لشيخه :لم؟ لم يفلح أبدا.
وإذا ذكر الشيخ شيئا ،فال يقل :هكذا قلت .أو :خطر ل .أو  :سمعت.
أو :هكذا قال فالن .إال أن يعلم إيثار الشيخ ذلك.
وهكذا ال يقول :قال فالن خالف هذا .و :روی فالن خالفه .أو :هذا غي
صحيح .ونحو ذلك.
وليتحفظ من مخـاطبـة الش ـ ـ ـ ـ ــيخ بمـا يعتـاده بعض النـاس ف كالمـه ،وال يليق خطـابـه بـه ،مثـل :إيش بـك .و:
فهمت .و :سـمعت .و :تدري .و :يا إنسـان .ونحو ذلك .وكذلك ال يحت له ما خوطب به غيه ،مما ال يليق
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خطاب الش ـ ـ ــيخ به ،وإن كان حاكيا ،مثل :قال فالن لفالن :أنت قليل الي .أو :ما عندك خي .وش ـ ـ ــبه ذلك،
بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت بالكناية به ،مثل :قال فالن لفالناألبعد :قليل الي .و :ما عند البعيد خي.
وشبه ذلك ]  .اه ـ باختصار.
وحسن الخطاب مع الشيخ خصوصا ،ومع الناس عموما  -يدل عىل حسن األدب ،وال يقدح ف هذا األدب
أن الطالب يس ـ ــأل الش ـ ــيخ عن الدليل ،ويبحث معه ف المس ـ ــألة ،لكن بخطاب حس ـ ــن ،وبأدب ،وف وقت
مناسب.
وقد اس ــتش ــكل بعض الص ــحابة رض هللا عنهم بعض اآليات فلم يزالوا يراجعون رس ــول هللا ﷺ وعد هذا
فضـائلهم وحرصـهم عىل العلم -رض هللا عنهم -كمثل ما سـألوه صـىل هللا عليه وسـلم لما نزل قول تعال :
َْ
ُ ْ ُ َ َ َ
َّ َ َ ُ َ ْ
َ َ
َُ َ
ُ
يمان ُهم ِبظل ٍم أول ٰ ِئك ل ُه ُم األ ْم ُن َوهم ُّم ْهتدون ] (األنعام ) 82 :
آمنوا َول ْم َيل ِب ُسوا ِإ
[ ال ِذين
الشك ،
قالوا  :أينا لم يظلم نفس ــه ؟ فبي لهم ص ــىل هللا عليه وس ــلم ما المراد بالظلم هنا  ،وأن المراد به ر ـ ـ
ً
عياذا باهلل من ر
الشك!.
كمثل سؤال عا شة -رض هللا عنها -عن تعذيب من نوقش الحساب،فبي لها النت ﷺ ومثل هذا كثي.
وأريد بهذا  :أن أقول ابن جماعة ف أن الطالب ال يقول لشيخه ِ :ل َم ؟
ونحوها مما يذكر ،ليس عىل إطالقه ،بل إذا قال له عىل س ـ ـ ــبيل التعلم واالس ـ ـ ــتفهام ،وبألفاظ ال تدل عىل
قلة األدب؛ فهذا من الحرص عىل العلم.
وإن كان عىل ســبيل االعياض عىل الشــيخ ،وإظهار أن الطالب يحفظ ،أو يفهم أحســن من الشــيخ ،أو إرادة
التعجي ،ونحو ذلك؛ فهذا من قلة األدب مع الشيخ ،وسوء نية هذا الطالب عيادا باهلل!.
قال الشيخ بكر أبو زيد ما ف الحلية [:فخذ بمجامع اآلداب مع شیخك ،ف جلوسك معه ،والتحدث إليه]
الشـ ـح (ص [ :)۹6 /كذلك – أيضـ ـ ــا – ف التحدث إليه ،ال تتحدث إل شـ ـ ــيخك
قال ابن عثيمي مالك ف ر ـ
وكأنك تتحدث مع قرينك ،ال يستقیم هذا! تتحدث إليه تحدث االبن إل أبيه ،باحيام وتواضع ].
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وال يريـد أهـل الس ـ ـ ـ ـ ـنـة من الطـالـب أن يكون مقلـدا؛ فهـذا ال يجوز .وكم حـذر األئمـة من التقليـد وذموه! وال
يريدون منه أن يكون بي يدي الشــيخ کالميت بي يدي المغســل ،كما تقوله بعض الصــوفية ،وإنما يريدون
أن الطالب يتأدب ف الخطاب ،وحس ـ ـ ــن الكالم ،وإال فليس ـ ـ ــأل ،وليبحث ،ويناقش شـ ـ ـ ـیخه بأدب واحيام،
وهللا المستعان!.
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الطالب يخدم شيخه
قـال س ـ ـ ـ ـ ــلمـان الفـارش -رض هللا عنـه -ف حـديثـه الطويـل ف بحثـه عن الحق ... [ :قـدمـت الش ـ ـ ـ ـ ــام ،فلمــا
قدمتها قلت :من أفضـ ــل أهل هذا الدين؟ قالوا :األسـ ــقف ف الكنيسـ ــة .قال :فجئته ،فقلت :إب قد رغبت
ف هذا الدين ،وأحببتأن أكون معك أخدمك ف كنيستك ،وأتعلم منك ،وأصىل معك ] ....
وهكذا انتقل ف علماء النصـ ــارئ ،وهو يخدمهم ،ويتعلم منهم ،حت وصـ ــل إل رسـ ــول هللا ﷺ  ،ودخل ف
دين اإلسالم ،وكان من خيه ما كان .رواه أحمد ،وحسنه الوادع ف «الجامع الصحيح» رقم ( ) 94
وقـال ابن جمـاعـة ف التـذكرة (ص« :)۱۳۹ /ويتقرب إل هللا تعـال بخـدمتـه ،ويعلم أن ذلـه لش ـ ـ ـ ـ ــيخـه عز،
وخضوعه له فخر ،وتواضعه له رفعة» .اه.
وتق ــدم أن ابن عب ــاس راي ــل مم ــا ك ــان ي ــأخ ــذ برك ــاب زی ـد بن ث ــاب ــت هللا عن ــه ،ويقول« :هك ــذا أمرن ــا أن نفع ــل
بعلمائنا
فخدمة الطالب لشـ ـ ـ ــيخه من شـ ـ ـ ــكر الطالب ،وحسـ ـ ـ ــن أدبه مع الشـ ـ ـ ــيخ ،وتكون هذه الخدمة فيما يجوز،
ويبتع به ــا الط ــال ــب وج ــه هللا تع ــال ،وه جزء من حق الش ـ ـ ـ ـ ــيخ عىل الط ــال ــب .وكم خ ــدم الطالب النبالء
مشايخهم الفضالء ،ر
وتشفوا بذلك ! وعد ذلك ف مناقبهم وآدابهم ،وهللا الموفق.
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آداب الطالب ف حلقة الشيخ ودرسه
ينبع عىل طالب العلم أن يتحىل باآلداب مع ش ـ ـ ــيخه عموما ،وباآلداب ف درس الش ـ ـ ــيخ خص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا؛ ألن
الـدرس وحلقـة العلم لهمـا حرمـة عظيمـة ،واحيام كبي ،وفض ـ ـ ـ ـ ــل عظيم؛ فـإنـه درس تقرأ فيـه آيـات القرآن
الكريم ،وأحاديث الرس ــول  ،تلق فيه المس ــائل العلمية ،وغي ذلك من أنواع التعليم ،وخص ــوص ــا إذا كانت
الحلقــة والــدرس ف بيــت هللا جــل كمــا ه حــال دور الحــديــث ألهــل الس ـ ـ ـ ـ ـنــة والجمــاعــة ف اليمن؛ فتكون
الحرمة أعظم وأكي؛ ألنه ينضاف إل ذلك مراعاة آداب بيوت هللا عزوجل.
وقد ذكر العلماء رحمهم هللا تعال ف هذا الموطن عدة آداب:
-1الس ـ ـ ـ ــالم عىل الحاضين؛ ألنه من حق المس ـ ـ ـ ــلم عىل المس ـ ـ ـ ــلم ،ومن أس ـ ـ ـ ــباب المحبة الدينية ،قال ابن
جماعة ف التذكرة (ص [ :)22/إذا حضـ ـ مجلس الشـ ــيخ؛ سـ ــلم عىل الحاضين بصـ ــوت يسـ ــمع جميعهم،
ويخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام ،وكذلك يسلم إذا انضف.
وعد بعضــهم حلق العلم ف حال أخذهم فيه من المواضــع الت ال يســلم فيها ،وهذا خالف ما عليه العرف
والعمل ،لكن يتجه ذلك ف شخص واحد مشتغل بحفظ درسه و ت راره ] .اه ـ
قلت :وف حلقات العلم الكبية يمكن أن يكتق بالسالم عىل من يقرب منه ،وهللا أعلم.
-2أن يجلس الطالب حيث ينتىه به المجلس.
وعن جابر بن سمرة رهللا عنه قال [ :كنا إذا أتينا النت ﷺ و جلس أحدنا حيث انتىه

].

رواه أبو داود والبخاري ف «األدب المفرد» ،وصححه األلباب.

وذكر الخطيــب ال هــذا األدب ف كتــاب الجــامع ( [ :)۱۷4 /۱جلوس الطــالــب حيــث ينتا بــه المجلس،
والنىه عن تخ

الرقاب ] .وذكر الحديث.
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رقاب الحاضين إل قرب الشـيخ من

لم يكن ميلتــه كــذلــك ،بــل يجلس حيــث انتىه بــه المجلس ،كمــا ورد ف الحــديــث ،فــإن ضح لــه الش ـ ـ ـ ـ ــيخ
والحاضون بالتقدم ،أو كانت ميلته ،أو كان يعلم إيثار الشيخ والجماعة لذلك؛ فال بأس ] .اه ـ
- 3ال يقيم أحدا من مجلسه ،ولكن يتفسحوا عن ابن عمر هللا عنها قال :قال النت ﷺ [ :ال يقيمن أحدكم
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ،ولكن تفسحوا وتوسعوا ] .متفق عليه.
قال ابن جماعة ف المصـدر السـابق (ص [ :)۲۰۳ /وال يقيم أحدا مجسـله ،أو يزاحمه قصـدا فإن آثره الغي
بمجلس ــه لم يقبله ،إال أن تكون ف ذلك مص ــلحة يعرفها القوم ،وينتفعون بها ،من بحثه مع الش ــيخ؛ لقربه
منه ،أو لكونه كبي السن ،أو كثي الفضيلة والصالح ] .
و بوب الخطيب ف الجامع ( [ :)-۱۷۶ /۱الكراهة له أن يقيم ويجلس مكانه ] .وذكر الحديث.
-4ال يجلس بي اثني إال بإذنهما
عن عبــد هللا بن عمرو روهللا عنهمــا قــال  :قــال رس ـ ـ ـ ـ ــول هللا ﷺ  [ :ال يحــل لرجــل أن يفرق بي اثني إال
بإذنهما ].

رواه أبو داود والبخاري ف ( األدب المفرد )

وقال الخطيب ف الجامع ( [ :)۱۷۷ /۱كراهة الجلوس بي اثني بغي إذنهما ] .وذكر الحديث.
وقال :قال أبو بكر (يعت :نفس ــه) [ :ومت فس ــح له اثنان ليجلس بينهما فعل ذلك؛ ألنها كرامة أكرماه بها،
فال ينبع أن يردها ]  .اه ـ
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- 5ال يجلس ف موضع من قام وهو يريد العودة إل مجلسه.
عن أب هريرة هللا عنه عن النت ﷺ قال [ :إذا قام أحدكم من مجلسه ،ثم رجع إليه فهو أحق به ].

ر

واه مسلم والبخاري ف ( األدب المفرد )

- 6التقدم إل الدرس قبل الشيخ .قال ابن جماعة محىل ف التذكرة (ص [ :)۳۰۰ /أن يتقدم عىل المدرس
ف حض ـ ـ ــور موض ـ ـ ــع الدرس ،وال يتأخر إال بعد جلوس ـ ـ ــه وجلوس الجماعة ...وقد قال بعض الس ـ ـ ــلف :من
األدب مع المدرس أن ينتظره الفقهاء ،وال ينتظرهم ] .اه ـ
- ۷االقياب من الشيخ ما أمكن ،بدون أن يؤذي أحدا .وحسنه األلباب بمری.
- ۸حضور الدرس عىل أحسن الهيئات.
- ۹حسن االستماع واإلنصات والفهم لما يقوله الشيخ ،وال يحصل هذا إال باالبتعاد عن الشواغل كلها.
 - ۱۰الفرح بالدرس.
َ َ َ َْ ْ
ُ َ
َ
َّ
ُ َ ْ
اَّلل َو ِب َر ْح َم ِت ِه ف ِب ٰذ ِلك فل َيف َر ُحوا ه َو خ ْ ري ِّم َّما َي ْج َم ُعون ]
قال هللا تعال  [ :ق ْل ِبفض ِل ِ
وقال رجل البن مسعود -رض هللا عنه [ : -إنا نحب حديثك ونشتهيه. ]...

(يونس ) 58 :

رواه البخاري ومسلم.

وقال الشيخ بكر أبو زيد ولكن ف الحلية [ :واليام توقي الدرس ،وإظهار الشور من الدرس واإلفادة به ]
ش ـ ـ ــور من الدرس
قال العالمة ابن عثيمي يىل ف رشح الحلية (ص [ :)۱۰۰ /هذا أيضـ ـ ـ ــا مهم ،أن تبدي ال ـ
واإلفادة منه ،وأن ترتقبه بفارغ الصي ،أما أن تململ ،مرة تقلب الكتاب ،ومرة تخطط باألرض ،ومرة تطلع
الســواك تتســوك ،ومرة تزين الغية وما أشــبه ذلك ،هذا معناه الملل ،ينبع لإلنســان أن يفرح ،وكأنه نزل ف
رياض يجت ثماره ] .اه ـ
 -11حسـن السـؤال ؛ بأن يكون سـؤاال مفيدا  ،وعن أشـياء مفيدة  ،وبقصـد التعلم  ،ومن حسـنه  :أن يكون
بعد فراغ الشيخ من كالمه  ،وال يقاطعه الطالب بالسؤال كما تقدم.
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 -12التأدب مع إخوانك الطالب ف حال الدرس ،وبي يدي الش ـ ـ ــيخ؛ فإن التأدب معهم تأدب مع الش ـ ـ ــيخ
ومجلسه ،ومن ذلك :أال تشغلهم عن الدرس ،واإلنصات لكالم الشيخ.
قال ابن جماعة -رحمه هللا -ف التذكرة (ص )۲۲۳ /ف آداب الطالب ف درس ـ ـ ـ ــه  [ :الثامن  :أن يتأدب مع
حاضي مجلس الش ـ ــيخ؛ فإنه أدب معه ،واحيام المجلس ـ ــه ،وهم رفقاؤه ،فيوقر أص ـ ــحابه ،ويحيم كياءه
وأقرانه ] .اه ـ
- ۱۳وال تشـتغل ب رسـء حال الدرس  ،وليكن أكي همك هو االسـتماع  ،واإلنصـات ،والفهم ،وكتابة الفوائد،
وحفظها.
فـاجتنـب القراءة ف كتـاب آخر حـال الـدرس ،وال تكتـب ش ـ ـ ـ ـ ــيئـا خـارجـا عن الـدرس ،وال تجـب التلفون حـال
ال ــدرس ،وال تلع ــب ب ــه ،وال ر
تكي من الحرك ــات وااللتف ــات ،وال ــدخول والخروج ،وال تتكلم مع زميل ــك ،وال
تضحك ،وال تمزح حال الدرس ،واحذر من النعاس ما استطعت ،واحذر الشواغل كلها.
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كيف يتعامل الطالب مع خطأ شيخه ،أو مشایخه ؟
العلماء والمشايخ ر
بش يخطئون ويصيبون ،وكل يؤخذ من قوله ويرد إال رسول هللا ﷺ ،والشأن ف تحقق
وقوع الخطأ من الشيخ ،ال مجرد توهمات واتهامات ،ورم بالباطل؛ فإذا تحقق وقوع الخطأ من الشيخ،
فما هو موقف الطالب من ذلك ،بل وغي الطالب؟ يجيب عن هذا اإلمام السعدي بل قال كما ف
«مجتت الفوائد» (ص  [ : )-۱۱۳ومن أعظم المحرمات وأشنع المفاسد  :إشاعة ر
عياتهم ،والقدح فيهم
ف غلطاتهم .وأقبح من هذا وأقبح :إهدار محاسنهم عند وجود رشء من ذلك ،وربما يكون – وهو الواقع
كثيا  -أن الغلطات الت صدرت منهم لهم فيها تأویل سائغ ،ولهم اجتهادهم فيها معذورین ،والقادح
فيهم غي معذور ،وبــهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بي أهل العلم الناصحي والمنتسبي للعلم من أهل
البع والحسد والمعتدين؛ فإن أهل العلم الحقيق قصدهم التعاون عىل الي والتقوى ،والسع ف إعانة
بعضهم ف كل ما عاد إل هذا األمر ،وسي عورات المسلمي ،وعدم إشاعة غلطاتهم ،والحرص عىل
تنبيههم بكل ممكن من الوسائل النافعة ،والذب عن أعراض أهل العلم والدين ،وال ريب أن هذا من
أفضل القربات .ثم لو فرض أن ما أخطأوا أو ر
عيوا ليس لهم فيه تأویل وال عذر ،لم يكن من الحق
واإلنصاف أن تهدر المحاسن ،وتمخ حقوقهم الواجبة بهذا ر
السء اليسي ،كما هو دأب أهل البع
والعدوان ،فإن هذا ضره كبي ،وفساده مستطي ،أي عالم لم يخ  ،وأي حكيم لم ر
يعي ] اهـ
قلت :تأمل هذا الكالم والنصح من هذا اإلمام الكبي ،وتعلم كيف تتعامل مع  -خطأ شيخك!.
والسعدي  ،يتحدث عن زلة العالم المتبع للسنة ،وال يتحدث عن أهل البدع ،فليس ف كالمه ما يدل
عىل القول بالموازنة الذي يذهب إليه أهل البدع.
وكم حصل من كالم ف أهل العلم والمشايخ وطعن فيهم ،وكذب عليهم من قبل بعض طلبة العلم،
بحسن قصد أو بسوء قصد ،مما أدى بعض الناس إل احتقار العلماء ،وعدم الثقة بهم ،وسببه كما قال
السعدي :اإلشاعات بال ر
عيات ،والقدح ف أهل العلم ،وهذا فساده كبي .وال يقع الطعن ف علماء الحق إال
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من قبل أهل البع والحسد والمعتدين غالبا ،كما قال السعدي  :ولما كان الطاعنون ف العلماء ال
يقصدون النصح ،وإنما يقصدون اإلشاعات والطعن؛ لم يبق عندهم احيام الجتهادات العلماء ،وإال
فالعلماء لهم اجتهادات بتأویالت سائغة ،فما أخطئوا فيها يعذرون ،ويجتنب الخطأ ویرد  ،ولو جاء به
من جاء.
فاحذروا من الكالم ف علماء أهل السنة والجماعة؛ فإن الكالم فيهم من عالمة أهل البدع .وأريد بعلماء
أهل السنة  :جميعهم ،بدون تفریق ،فال يذهب بعيد من يصطاد ف الماء العكر فيقول :لعله يعت فالئا،
وال يعت فالنا؛ فيقع ف الكذب عىل أخيه المسلم ،واتهامه بما هو منه براء ،وهللا المستعان! .
وقال ابن جماعة ان ف «التذكرة» (ص [ :)۱۸۰ /وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ ف جواب مسألة ،ال
يفوت تحقيقه ،وال يعش تداراه؛ فإن كان كذلك كالكتابة ف رقاع االستفتاء ،وكون السائل غريبا ،أو بعيد
الدار ،أو مشنا ،تعي تنبيه الشيخ عىل ذلك ف الحال ،بإشارة أو تضي ــح ،فإن ترك ذلك وقال الشيخ بكر
أبو زيد بالل ف الحلية [ :وإذا بدا لك خطأ من الشيخ ،أو وهم؛ فال يسقطه ذلك من عينك ،فإنه سبب
لحرمانك من الذي ينجو من الخطأ سالما؟! ]
قال العالمة ابن عثيمي ما ف رشح الحلية (ص [ :)۱۰۰ /ولكن إذا بدا خطأ ،أو وهم من الشيخ ،هل
تسكت ،أم تنبهه؟ وإذا نبهته ،هل تنبهه ف مكان الدرس ،أو ف مكان آخر؟ هذا يجب اليام األدب فيه.
نقول :ال يجوز لك أن تسكت عىل الخطأ؛ ألن هذا ضر عليك وعىل شیخك ،فإنك إذا نبهته عىل الخطأ،
وانتبه؛ أصلح الخطأ ،وكذلك الوهم ،قد يتوهم  ...ثم ذكر الشيخ أن التنبيه يكون ف الدرس؛ إذا كان
وينش؛ ليتدارك ف وقته ،وإذا لم ر
سيسجل ا الخطأ ر
ينش؛ فمن األدب أن يكون التنبيه خارج الدرس.
وسمعت كالما للشيخ مقبل محل ف رشيط ،وهو يتحدث عن الناس مع العالم والمحدث ،وكان الكالم ف
األلباب  ،وأن الناس فيه ثالثة أقسام :
القسم األول  :من يقلده ،ويأخذ بجميع أقواله ،وهذا غي صحيح.
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القسم الثاب  :من ال يبال به ،وال يقبل منه شيئا.
القسم الثالث :من يعتيه من علماء المسلمي ،ويأخذ منه ما أصاب وييك ما أخطأ فيه؛ ألن ك يؤخذ من
قوله ويرد ،إال رسول هللا ﷺ .
هذا كالم الشيخ الوادع بمعناه ،وليس بلفظه ،وهو كالم نفیس ،و ميان ف معاملة علماء الحديث
وعلماء الحق ،فال غلو وال جفاء ،ولكن جميع وسط.
فالقسم األول  :غلو ف العالم.
والثاب :جفاء .والثالث :هو الوسط وهو الحق.
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ف آداب عامة مع شيخك وغبه من العلماء
ينبع عىل المسلمي عموما ،وعىل طلبة العلم خصوصا أن يعرفوا حقوق العلماء العاملي :علماء
الحديث ،وهم علماء الكتاب والسنة ،وقد جاء ف هذا حديث عن النت ﷺ فيه الوعيد لمن لم يعرف
حقوق العلماء .
عن عبادة بن الصامت هللا عنه قال :قال رسول هللاﷺ  [ :ليس منا من لم يجل كبينا ،ويرحم صغينا،
ويعرف لعالمنا حقه ].

رواه أحمد والحاكم ،وحسنه العالمة األلباب ملك ف «صحيح الجامع» رقم (.(3443

وقال ابن جماعة يكن ف التذكرة (ص [ :)۱۳۹ /الرابع :أن يعرف له حقه ،وال ينس له فضله .قال شعبة
 :كنت إذا سمعت من الرجل الحديث انت له عبدا ما حت .
ومن ذلك  :أن يعظم حرمته ،ويرد غيبته ،ويغضب لها ،فإن عجز عن قام وفارق ذلك المجلس ،وينبع
أن يدعو له مدة حياته ،ويرع ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته ] .اهـ.
ذار محمد بن عمر بازمول حفظه هللا تعال ف كتابه «معاملة العلماء» (ص )51-41 /مجموعة من
الحقوق واآلداب العلماء ،نذكرها هنا باختصار :
األول  :إحسان الظن بهم؛ فإنه إذا كان من حق المسلم عىل المسلم أن يحسن الظن به ،وأن يحمل
كالمه عىل أحسن المحامل؛ فمن باب أول وأول العالم ،فيحمل قوله وفعله عىل أفضل المحامل
وأحسنها.
قلت :هذا إذا كان لها محمل حسن ،وإال فيكون خطأ وزلة يتعامل معه كما تقدم .
الثاب :اتهام المرء نفسه أمام فهمهم وتقواهم وورعهم ،فال يرى نفسه أفضل منهم ،وال يرى لفهمه مية
عىل فهمهم.
الثالث :أن يحيم اجتهادهم حت لو ظهر خطؤه ،وبان عدم صوابه؛ فإنه ال يخلو عن األجر؛ إذ حال
العلماء فيما اجتهدوا فيه دائر بي األجرین ،واألجر والمغفرة.

54 


ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ڕێگای پێشین

آداب الطالب مع شيخه

قلت :الخطأ يرد وال يقبل ممن جاء به ،ولكن يحيم اجتهاد العالم ،وال يشنع عليه ،وال تهدر جهوده ف
العلم والعمل ،والدفاع عن السنة.
الرابع :أن يتأمل قولهم واجتهادهم ،وال يهجم إل نقده ،فكم من قول العالم انتقده بعض الناس ،وآفة
الناقد :الفهم السقيم لكالمهم.
الخامس :أال ينسب لهم القصور ف جوانب من العلم الدنيوي ،فال يقال عن العالم :إنه ال علم له بالطب
أو الهندسة .وكذا ما يشنشن به بعضهم من نسبة القصور ف فقه الواقع للعلماء ،وما درى المسكي ما
هو فقه الواقع المعتي ،وما درى أن ف ر
الشع كفاية وغنية لمن أراد العلم الحق ،والمعرفة الصحيحة.
قلت :إذا قال قائل :إن العالم الفالب ال علم له بالهندسة ،من باب إخبار بالواقع ،وال يقصد احتقار
العالم والحط من قدره؛ فما ف ذلك بأس.
وإن أراد بقوله احتقار العالم ،وضف الناس عنه ،وأنه ال يفهم ،اشتهر عن أصحاب فقه الواقع من التنفي
عن علماء السنة بأنهم ال يفقهون الواقع؛ فهذا ال يجوز ،وهللا أعلم.
السادس :لزومهم وااللتفاف حولهم ،واألخذ منهم ،ونبذ الفرقة واالختالف .وليعلم أن البعد عنهم خطره
جسیم؛ فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
قلت :هذا ف علماء الحق ،يلتف حولهم ،ويؤخذ منهم .وأما علماء البدع والتحزبات؛ فال يؤخذ عنهم،
وال يقيب منهم ،وال كرامة!.
السابع :حرمة الوقوع فيهم ،وف أعراضهم ،فإذا كان كل المسلم عىل المسلم حرام :دمه ،وماله ،وعرضه،
وهذا ف عموم المسلمي؛ فكيف الحال بأعراض العلماء ،وهم خاصة المسلمي! ال غرو ،كانت لحوم
العلماء مسمومة ،وسنة هللا ف منتقصهم معلومة.

55 


ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ڕێگای پێشین

آداب الطالب مع شيخه

الثامن :أال يفتأت عليهم ،وال يتقدم بي أيديهم ،بل يرجع إليهم عند نزول النازلة؛ ليستنبط حكمها من
ر
الشع؛ امتثاال لقوله تبارك وتعال [ :وإذا جاء هم أما بي األمي أو الخوف أذاعوا پټه ولو ردوه إل الول
وإل أول األمر مهم لعلمه الذين يستنبطون من ]

(النساء) ۸۳ :

التاسع  :ترك التعصب لقولهم دون دليل ،فإن هناك فرقا بي تعظيم العالم وتوقيه ومعرفة حقه ،وبي
التعصب لقوله ،وإن خالف الدليل؛ فإن التعصب مذموم  ،وهو من الجهل  ،وتوقي العالم واحيامە من
فضل العالم مما دعا إلیە ر
الشع .اهـ.
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کالم نفيس ف معرفة حق الشيخ عىل الطالب
قال اإلمام السعدي -رحمه هللا-كما ف «الفتاوى السعدية» (ص [ :)626 /وأما حقه الخاص عىل
المتعلم؛ فلما بذله من تعليمه ،والحرص عىل ما يرشده ،ويوصله إل أعىل الدرجات ،فليس نفع اآلباء
واألمهات نظيا لنفع المعلمي المربي للناس بصغار العلم قبل اباره ،الباذلي نفا س أوقاتهم ،وصفوة
أفكارهم ف تفهيم المسيشدین ،بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها .وإذا كان من أحسن إل اإلنسان بهدية
مالية ينتفع بها ،ثم تزول وتذهب له حق كبي عىل المحسن إليه؛ فما الظن بهدايا العلم النافع ،الكثية
المتنوعة ،الباف نفعها ما دام العبد حا وبعد مماته ،المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا! .
فحينئذ يعرف أن له من الحق والتوقي وحسن األدب معه والوقوف مع إشارته ،وعدم الخروج عما أشار
إليه مما ينفعه من األمور الت قد جربــها ،وهو أعرف بها منه من ایفیات التعليم ونحوها ما ليس لغيه.
وليجلس بي يديه متأدبا ،ويظهر غاية حاجته إل علمه ،ويدعو له حاضا وغائبا ،وإذا أتحفه بفائدة ،أو
توضیح مشکل؛ فال يظهر أنه قد عرفه قبله ،وإن كان عارا له؛ بل يصع إليه إصغاء المتطلب بشدة إل
الفائدة ،هذا فيما يعرفه ،فكيف بما لم يعرفه؛ ولهذا كان هذا األدب مستحسنا مع كل أحد ف العلوم
والمخاطبات ف األمور الدينية والدنيوية.
وإذا أخطأ المعلم ف رشء ،فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام ،وال يقول له :أخطأت .أو :ليس األمر كما
تقول :بل يأب بعبارة لطيفة ،يدرك بها المعلم خطأه ،من دون أن
يتشوأ قلبه؛ فإن هذا من الحقوق الالزمة ،وهو أدع إل الوصول إل الصواب؛ فإن الرد الذي يصحبه
سوء األدب وإزعاج القلب  -يمنع من تصور الصواب ومن قصده ] اهـ.
جزى هللا اإلمام السعدي خي الجزاء عىل هذا الكالم العظيم ،والنصح الغال لطلبة العلم ،وكيف
يتعاملون مع مشايخهم ،وهللا الموفق.
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شـ ـ ـ ـک ـ ـ ـ ـ ـر
قال تعال  :ف وإثر تأثرت كم لي شكرتم ألزيدنكم » [إبراهيم.]7 :
وقال الرسول هللا ﷺ  [ :ال يشكر هللا من ال يشكر الناس ].
فأحمد هللا وأشكره أوال وآخرا ،وظاهرا وباطنا عىل كل حال ،وعىل نعمه الت ال تحىص ،ومن أعالها ،بل
ه أعالها :نعمة اإلسالم ،وبعد ذلك :نعمة طلب علم الكتاب والسنة عىل فهم السلف الصالح ،فالحمد
هلل كما ينبع ،وكما يحب ربنا ويرض.
ثم أشكر للوالد الشيخ المحدث المرب الناصح :محمد بن عبد هللا اإلمام حفظه هللا تعال ،وزاده من
فضله ،وجزاه خي الجزاء عىل تعليمه إياي ،ونصحه وإعانته ل عىل طلب العلم ،وعىل قراءته هاتي
الرسالتي ،والتقديم الهما ،والمالحظات الطيبة عىل ذلك .والرسالتان هما« :القواعد النافعات ف
األسماء والصفات» .و  [ :آداب الطالب مع شيخه ]
وأشكر كذلك للوالد الشيخ المحدث العالمة :محمد بن عبد الوهاب الوصاب حفظه هللا تعال عىل
قراءته الرسالتي ،والتقديم لهما؛ فجزاه هللا خيا ،وأصلح ذريته.
وأسأل هللا جل أن ي بتنا جميعا عىل الكتاب والسنة حت نلقاه.

وامحلد لله رب العاملي
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الـ ـخـ ـات ـم ـ ـة
وأخيا :الحمد هلل عىل االنتهاء ،كما حمدناه ف االبتداء .وهذا جهد المقل ،وال يسلم من خطأ وتقصي؛
ألنهما مالزمان ر
للبش ،إال من عصمه هللا من األنبياء والرسل.
وكما قال المناوي ف «فيض القدير»« :فرحم هللا امرأ قهر هواه ،وأطاع اإلنصاف وقواه ،ولم يعتمد
العنت ،وال قصد قصد من إذا رأى حسنا سيه ،وعيبا أظهره ر
ونشه .وليتأمله بعي اإلنصاف ،ال بعي
الحسد واالنحراف .فمن طلب عيبا وجد وجد ،ومن افتقد زلل أخيه بعي الرضا واإلنصاف فقد فقد،
والكمال محال لغي ذي الجالل>>.
قال الشاعر :
ال مطلب من كل قارئ قرأ

أن يسي العيب الذي فيها یری

من خطأ ف السبك والتعبي

فكلنا مظنة التقصي

وليس يخلو أحد من عيب

ثم الدعاء ل بظهر الغيب

وعمال ببعض ما تقدم:
ش ر هللا لعلماء أهل السنة والجماعة جميعا ،أحياء وأمواتا ،جزاهم هللا عن اإلسالم والمسلمي خي
الجزاء .وأخص بالشكر والدعاء :شيخ المفضال العالمة المحدث المرب الحكيم محمد بن عبد هللا
اإلمام؛ لما له عىل من الفضل الكبي بعد هللا جل .أسأل هللا أن يصلح ذريته ،ويبارك ف أهله وماله،
ويجزيه عت خي الجزاء ،وأن يحفظه من كيد األعداء ،ويدفع عنه السوء والبالء ،ف الحياة وبعد الممات.
وكذلك نسأله تعال أن يجزي الشيخ العالمة عبد الرقيب اإلب خي الجزاء ،وأن يصلح ذريته ،ويمن عليه
بالشفاء ،ويحفظه من كل سوء ومكروه؛ فإنه شيخنا الثاب بعد اإلمام ،وله علينا حق ابي .

59 


ﺷﺒﻜﺔ

ڕێگای پێشین

www.alukah.net

آداب الطالب مع شيخه

وكذلك بقية علماء أهل السنة ف اليمن ،وغي اليمن ،ممن نعلمه ،وممن ال نعلمە  ،شكر هللا سعيهم،
وجزاهم عا وعن المسلمي خيا ،وأخص القائمي عىل دور الحديث ف اليمن؛ فإنهم قائمون بجهد كبي،
بارك هللا ف أهليهم ،وأصلح ذرياتهم ،وجمع عىل الحق كلمتهم ،وحفظهم من كيد عدوهم ،وممن يسع
ف اإلفساد بينهم  ...آمي ،آمي.
كان االنتهاء من إعادة تهذیب الرسالة وترتيبها والنظر فيها:
يوم اإلثني الثامن من شهر رمضان المبارك ،لعام ألف وأربعمائة واثني وثالثي هجرية ،ف دار الحدیث
بمعي حماها هللا.

كتبه  :أبو عبد الوهاب
عائض بن مقبل بن عىل الربيع
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