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احلمد هلل على تواتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

آالئه يف ابط ٍن وظاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

السالم أبــدا
مث الصالة و ُ

على النيب اهلامشي أمحـ ـ ــدا

ـي
وآله وصحبه والتـ ـ ــابع ن

أمجعي
وعلماء الدين طُراً
ن

ينتفع به إال بتعظيم العلم وأهله ،وتعظيم املعلم وتوقريه ،وانظر إىل فضل العلم
وبعد؛ فال ُ
ُ
ينال العلم وال ُ
وشرفه ورفعة مكانته كيف أن موسى  وهو نيب هللا سار إىل اخلضر لتعلم منه ،وانظر إىل الصحايب
اجلليل عبد هللا بن عباس  ، وهو ابن عم رسول هللا  قد أخذ بركاب زيد بن اثبت  فقال له
زيد  : تنح اي ابن عم رسول هللا  ، فقال :إان هكذا نفعل بكربائنا وعلمائنا ،ولو كان شيء
ب
أشرف من العلم أمر هللا تعاىل نبيه  أن يسأله املز َ
يد منه كما أمر أن يستزيده من العلم؛ ﴿ َوقُل َر ِّ

لما﴾ ،1ويقال :إن الشافعي رمحه هللا عُوتب على تواضعه للعلماء فقال:
زدين ع ً
ولن تكرم النفس اليت ال هتينه ـ ـ ـا

أهي هلم نفسي فهم يكرموهن ـ ـ ـا
وقال بعضهم:
أكرم طبيبـ ـ ـ ـ ـ ـك إن أردت دواءه

وكذا املعلم إن أردت تعلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

إن املعلم والطبيب كالهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ال ينصحان إذا مها مل يكرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

فاصرب لدائك إن جفوت طبيبه

واقنع جبهلك إن جفوت معلما
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ومن أسس احرتام املتعلم ملعلمه ،ما يلي:
 .1البدء ابلسالم عند القدوم ،وعند اإلنصراف.
وردك فرض ليس نداب أبوطد

وكن عاملا إن السالم لسنة
 .2رد السالم على املعلم إذا ابتدأ املعلم التالميذ ابلسالم.
 .3استئذان التلميذ املعلم يف كل أمر يريد فعله.

 .4تطبيق ما يقوله املعلم من نصائح وتوجيهات ،واالنقياد له ،وعدم اخلروج على رأيه وتدبريه.
 .5التواضع للمعلم واحرتامه وتقديره وتوقريه وحبه وتبجيله ،حال حضوره وغيابه ،وإظهار ذلك
له ،وعدم ذكره حال حضوره أو غيابه إال ابخلري؛ قال الغزايل رمحه هللا :ال ينال العلم إال
ابلتواضع وإلقاء السمع.
 .6التزام األدب حال التحدث مع املعلم ،واإلنصات إليه ،وعدم رفع الصوت عليه ،وعدم مقاطعته
يف احلديث؛ قال الشافعي رمحه هللا :كنت أصفح الورقة بني يدي مالك صفحاً رفيقاً هيبة
له ،لئال يسمع وقعها .وقال الربيع :2وهللا ما اجرتأت أن أشرب املاء والشافعي ينظر إيل؛
هيبة له.

- 2الربيع بن سليمان املُرادي أبو حممد املصري ،صاحب اإلمام الشافعي وانقل علمه (ت 270هـ).
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 .7أن يصرب املتعلم على جفوة تصدر من معلمه؛ فإن ذلك أبقى للمودة ،وأنفع للمتعلم يف دنياه
وآخرته.
 .8إذا مشى مع معلمه فعليه معرفة آداب املشي معه ،فال يتقدم عليه ،واليزامحه ،وليبتعد عن
املعلم إذا كان معه أحد وكاان يتكلمان يف أمر خاص.
َّ
آمنُوا َال يَ ْس َخ ْر
ين َ
 .9عدم إطالق اللسان ابإليذاء ،والسخرية والتنابز ابأللقاب؛ ﴿ ََي أَيـُّ َها الذ َ
قَـوم من قَـوٍم عسى أَن ي ُكونُوا خيـرا م ْنـهم وَال نساء من نِّ ٍ
سى أَن يَ ُك َّن َخ ْيـ ًرا ِّم ْنـ ُه َّن َوَال تَـلْم ُزوا
َ
ساء َع َ
َ ْ ً ِّ ُ ْ َ َ ٌ ِّ َ
ْ ٌ ِّ ْ َ َ
ك ُه ُم
ب فَأُولَـئ َ
سو ُق بَـ ْع َد ْاإلميَان َوَمن ََّّلْ يَـتُ ْ
س اال ْس ُم الْ ُف ُ
أَن ُف َ
س ُك ْم َوَال تَـنَابَـ ُزوا اب ْْلَلْ َقاب ب ْئ َ
الظَّال ُمو َن ﴾.3

 .10أن يلقى معلمه بوجه ابسم طلق؛ امتثاالً وحتقيقاً ملا جاء عن أيب ذر  قال :قال رسول
هللا  : تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة.
 .11عدم السعي يف التفريق بي التالميذ ابلنميمة وغريها ،وأال يتكلم على أحد منهم إال
َخ َويْ ُك ْم َواتَّـ ُقوا
ني أ َ
ابخلري ،والسعي ابإلصالح بي املتشاحني؛ ﴿ إ ََّّنَا ال ُْم ْؤمنُو َن إ ْخ َوةٌ فَأ ْ
َصل ُحوا بَـ ْ َ
اللَّـهَ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر ََحُو َن ﴾.4

- 3سورة احلجرات ،اآلية.11 :
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 .12أن يشكر معلمه على توجيهه إىل ما فيه فضيلة ،وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة أو كسل يعرتيه،
أو قصور يعانيه ،أو غري ذلك مما يف توجيهه إليه ،ويعد ذلك من نعم هللا تعاىل عليه العتناء املعلم به.
.13اجللوس أما املعلم جلسة املتعلم املؤدب يف جلسته؛ ويف حديث جربيل  املشهور القدوة
احلسنة ،فقد جاء جربيل  إىل النيب  ليسأله؛ ليعلم األمة فجلس أمام النيب  جلسة املتعلم،
فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذي نفسه .5قال أمحد بن حنبل رمحه هللا خللف األمحر
رمحه هللا :ال أقعد إال بني يديك ،أمران أن نتواضع ملن نتعلم منه.
يدخل قلب كل ٍ
موفق
العلم
و ُ
ُ

من غري أبو ٍ
اب وال استئذان

احملروم من خذالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
ويرده ُ

ال تُشقنا اللهم ابحلرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان

وهللا املوفق ،وصلى هللا على نبيه األمي ،وعلى آله وصحبه أمجعي ،واحلمد هلل رب العاملي.
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األحد 16 :صفر 1439ه املوافق ل ـ  5نونرب 2017م.
الدار البيضاء-اململكة املغربية

- 5أخرجه مسلم ( ،)93كتاب اإلميان؛ ابب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان...
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