
تَعَل  مُ  اْلعَالَمُ  آَدابُ "  " َواْلم 

ي ِين   فِي ب ع ث   الَِّذي ُهو  " ..:هلل رب العالمين الحمد ُم ِ ُسولً  اْلأ نأُهمأ  ر  ل يأِهمأ  ي تألُو  م ِ  آي اِتهِ  ع 
يِهمأ  ك ِ يُز  يُع ل ُِمُهمُ  و  ة   الأِكت اب   و  م  الأِحكأ إِن و  ل   ل ِفي ق بألُ  نمِ  ك انُوا و  ِبين   ض َل   "وأشهد أن ل مُّ

وأشهد ان سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله  القائل  شريك له.. إله إل هللا وحده ل

 :وسلم  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول  قال  ثم  ،  أدناكم  على  كفضلي  العابد  على  العالم  :"فضل
 الحوت وحتى حرها،ج في النملة حتى واْلرض، السموات وأهل ومَلئكته، هللا  إن"

 الخير")لترمذي(.  الناس  معلمي  على  ليصلون

فِ ـــهِ   للمعل مِ   قُــمأ    رسولً   يكون    أن  المعل مُ   كاد  ***  التبجيـــــَل  و 
ً   وينشئُ   يبني***  الذي  من أجلَّ  أو   أشرف    أعلمت    .وعقولً  أنفسا

ً   اللهم صَلة  بإحسان  تبعهم  آلك وصحبك ومن  رسول هللا وعلى  سيدي يا  عليك يا  وسَلما
اتَّقُوا عباد هللا: فيا بعدُ  أما. الدين يوم إلى يُع ل ُِمُكمُ  ّللاَّ   "و  ُ  و  ُ  ّللاَّ ّللاَّ ء   ِبُكل ِ  و  ِليم   ش يأ "  ع 

 (.282/البقرة)
ونحن علي أعتاب عام دراسي جديد ينبغي علينا أن نلقي الضوء علي أداب  :هللا   عباد

نبغي علي ولي أمر التلميذ أن يفعله حتي تتم وماذا ي  العالم والمتعلم اْلستاذ والتلميذ..
تربت وتعلمت من اجل   المجتمع بأجيال قدو   اْلسرة  التعليم معاً وتسعد  التربية ويزدهر

 .بناء أوطانها وخدمة مجتمعاتها.

 والعلماء العلم فضل#

 وطريق  مرغوب،  وأشرف الدنيا،  في  مطلوب  أكمل    هو   العلمُ  كان  إخوة اإليمان:" ولما
ضاته إلى الوصول وسبيل وخشيته، هللا من الخوف ر وجنته مرأ  نبيَّه تعالى هللا أم 

قُلأ " :فقال منه؛ بالستزادة ب ِ  و  نِي ر   سبًبا العلم   تعالى جعل وقد ،(114 /طه")ِعلأًما ِزدأ
فعة ف عِ :" سبحانه قال واآلخرة؛ الدُّنيا في للر ِ ُ  ي رأ نُوا الَِّذين   ّللاَّ الَِّذين   ِمنأُكمأ  آ م    الأِعلأم   وتُواأُ  و 
ات   ج   فيه؛ له حظ ل ممن بغيرهم العلم أهل استواء سبحانه ونفى ،(11/المجادلة")د ر 
ت ِوي ه لأ  قُلأ " :فقال الَِّذين   ي عأل ُمون   الَِّذين   ي سأ  ْلن إل ذاك وما ،(9: الزمر")ي عأل ُمون   ل   و 

 منه، وأخشاهم له، اهموأتأق باهلل، الناس أعرف وهم واليقين، الصبر أهل هم العلماء
راط إلى الُهداة وْلنهم عذابه، ِمن وأخوفهم  الطريق إلى والُمرشدون المستقيم، الص ِ
 اْلمثال، من فيهما لما المتدب ِرون للوحي يأن، والحافظون للثقل يأن والحامون القويم،

ع لأن ا" :تعالى قال واْلسرار؛ الحكم من عليه ينطويان لما العاقلون ج  ةً  ِمنأُهمأ  و  ُدون   أ ئِمَّ  ي هأ



ِرن ا ا ِبأ مأ ب ُروا ل مَّ ك انُوا ص  ا" :سبحانه وقال ،(24: السجدة")يُوِقنُون   ِبآ ي اِتن ا و  ش ى إِنَّم   ّللاَّ   ي خأ
اءُ  ِعب اِدهِ  ِمنأ  ِتلأك   وقال تعالي: ،(28: فاطر")الأعُل م  ث الُ  "و  ا اْلأ مأ ِربُه  ا ِللنَّاِس  ن ضأ م  ا و   ي عأِقلُه 
 كل ِ  من العلم هذا يحمل" :وسلم عليه هللا صلى  وقال ،(.43: العنكبوت")الأع اِلُمون   إِلَّ 

(. البيهقي")  الجاهلين  وتأويل  المبطلين  وانتحال  الغالين  تحريف  عنه  ينأفُون  لُه،  ُعُدو   خل ف  
ُ  ش ِهد  " :تعالى - فقال توحيده؛ وهو عليه، مشهود أجل ِ  في بالعلماء هللا  استشهد ولقد  ّللاَّ
ِئك ةُ  ُهو   إِلَّ  إِل ه   ل   أ نَّهُ  َل  الأم  أُولُو و   - القيم ابن قال(.  18/عمران آل") ِبالأِقسأطِ  ق ائًِما الأِعلأمِ  و 

 دون استشهادهم: أحدها: وجوه من وأهله العلم فضل على يدلُّ  وهذا: "- هللا  رحمه
 بشهادة شهادتهم اقتران :والثالث بشهادته، شهادتهم اقتران: والثاني البش ر، من غيرهم
كيتهم  هذا  ضمن  في  أن:  والرابع  مَلئكته،  من  يستشهد  ل  -  تعالى  -  هللا  فإنَّ   وتعِديل هم؛  تزأ

 ".العدول  إل  خلقه
 واجب اْلهل وأولياء اْلمور #

وقبل ان نشرع في أداب المعلم والمتعلم هناك أمور علي أولياء اْلمور ينبغي ان 
 يلتزموا بها ومنها:" 

 :" ام المعلم وتوقيره#احتر 

 الطَلب ْلن   أولدهم لغرس ذلك في نفوسهم؛ أمام المعلم وتقدير احترام اْلهل فعلى
 ليس ذكية بطريقة معالجته تتم   ما، موقف حصل وإذا العادة، في أهلهم يقل دون

 تهز   أن يجوز فَل أمكن، إذا خطؤه ويبرر المعلم يُعذر وأن الطالب، أمام بالضروري
ر  عدم.  الطالب  أمام  المعلم  كيان  صورة  على  اْلهل  جانب  من  الشكوى  وكثرة  اْلهل  تذم 
 ابنهم  نفسية  بين  يوازنوا  أن  اْلهل  على.  باْلدب  تُخل    بألقاب  نعته  أو   الطالب،  أمام  المعلم
 تناديه  أو   لقب  ذكر  دون  باسمه  المعلم  مناداة  عدم.  المعلم  متطلبات  وبين  بالملل،  شعر  إذا

  مراعاة مع عنه تتحدث غيبته في وحتى أستاذ، يا بلقب، تناديه إنما المخاطبة، بكاف
 فضله، ويعرف المعلم، يُكرم أن الطالب ومن هنا يتعلم. وهيبة بإجَلل اللقب ذكر

 في إحراجه ويتعمد معلمه، يُجادل ل وأن. الطَلب ْلجل طاقاته كل   يفني فهو ويُقدره،
رسول هللا صلي هللا عليه وسلم لذلك حثنا المعلم اْلول  .  تخصُّصه  خارج  تكون  قد  أسئلة



تي  من  "ليس قائَلً:  اإلسَلم  في  المعلم  علي مكانة ن أمَّ نا يُِجلَّ  لم  م  مأ  كبير  نا  ويرح   صغير 
 الهيثمي(.   ")  حقَّه لعاِلِمنا  ويعِرفأ 

   .اإلمكان قدر  له  الراحة سبل وتوفير المعلم، إكرام#

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف عباد هللا :" وقد  مكانتهم، لهم وحفظوا والمعلمين قدأرهم، للعلماء المسلمون عر 

 التقريب،  غاية  وفي  الثقة  محل  والولة  الخلفاء  من  فكانوا  بهم،  الَلئقة  منأزلتهم  وأنزلوهم
ًبا تديًُّنا ذلك المسلمون فعل وإنما التقدير، ومركز اإلعزاز عين في العامة ومن  وتقرُّ

 العلماء  وإن:"  وأغَله،  ميراث  أثمن  هو   الذي  النبوة  ميراث  من  العلماء  يحمله  لما  هللا؛  إلى
ثوا وإنما درهًما، ول ديناًرا يورثوا ل م اْلنبياء وإن اْلنبياء، ورثة  أخذه فم ن العلم، ور 
 "وافر ِبحظ  أخذ

 
احترام وتوقير فكان المسلمون علي مر  وينبغي أن ينظر إلي راتب المعلم نظرة

العصر يوقفون العقارات من أجل العلم والعلماء ..أجمع المؤرخون على أن الخليفة 
م(، كان أول رعاة العلم 775هـ/ 158جعفر المنصور )ت  العباسي الثاني، وهو أبو

اهتماماً اهتم    من خلفاء بني العباس. فعلى الرغم من انشغاله في تثبيت أركان دولته، فقد
جيد المشاركة   كبيراً برعاية الحركة العلمية. فقد كان الخليفة نفسه كما تؤكد المصادر

وحظي العلماء واْلدباء باحترام وتكريم فائقين من الرشيد. فيروي  .في العلم واْلدب

معاوية الضرير، أنه أكل مع الرشيد يوماً، ثم صب الماء على  أحد العلماء، وهو أبو 
عرفه )ثم قال الرشيد: أتدري من يصب عليك? قلت: ل يا أمير المؤمنين، يديه رجل ل ي

 قال: أنا. فقلت: يا أمير المؤمنين أنت تفعل ذلك إجَلل للعلم فقال: نعم(.

 لمستوى اْلطباء مرتبات ترفع أن اْللمانية الوزراء رئيسة رفضت المانيا فيو #

 من مع متساوين واجعلكم مرتباتكم ارفع  ان يمكن ل" :بالنص لهم وقالت ..المعلمين

 ".ومهندسين أطباء بأنكم تتفاخرون وجعلكم علمكم

  أما علماؤنا ومعلمينا اليوم فينطبق عليهم قول القائل:" 

 .للكَلب  يرمي  الضأن  ولحم***جوعا الغابات  في اْلسد  تموت

 التراب  على  ينام  علــم وذو ***  حريــــــر  على  ينام  جهل وذو 

 لم:"#يزدهر العلم باحترام المع 
 فيكون الطالب مع جهده قصاري يبذل سوف واحترامه بمكانته المعلم يشعر وعندما  

ً   وعادلً،  حكيماً،  به  يُحتذى  الذي  الحسنة  للقدوة  مثال   يكون  و  .الطَلب  جميع  مع  منصفا
 ومساعدتهم ومواهبهم، قدراتهم، واكتشاف الطَلب، تشجيع علي ويعمل .المواقف في



 مراعاة. قدراتهم مراعاة وبالتالي الطَلب، بين الفردي ة روقالف  ومراعاة. تنميتها على
. أبنائه  أحد  ويعتبره  الطالب،  بمصلحة  والهتمام.  الطالب  بها  يمر    التي  النفسي ة  الظروف
 تجميع في يسعى و .أخطأوا إذا عليهم والصبر وشفقة، برحمة، طَلبه معاملة فيحسن
 ويراقب. كاْلخوة يعيشون وجعلهم بينهم، المساواة خَلل من الطَلب قلوب وتوحيد
 باستمرار،  الطالب  أحوال

 #احترام المعلم من كافة فئات المجتمع:"
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجد المعلم يستهان به ويكون مادة للسخرية والضحك  أن  لتعجب  أخي المسلم :" وإنك
 يتوله وأن فيها، الشبكة ومواقع وجرائدها بَلدنا صحف بعض في وسائل اإلعَلم و 

 وظيفة  ول  والشماتة،  والستهزاء  السخرية  إل  لهم  ه مَّ   ل  الوطن،  لهذا  ينسبون  ممن  أناس  
 عن وينقبون الموهمة، الكلمات عن يبحثون السقطات، وتكبير الزلت، تصيُّد إل لهم

 قبلها عما لنصوصا ويبترون سياقها، غير في اْلقوال ويضعون المحتملة، اْللفاظ
 ..وبعدها

فِ ـــهِ   للمعل مِ   قُــمأ    رسولً   يكون    أن  المعل مُ   كاد  ***   التبجيـــــَل  و 

ً   وينشئُ   يبني***  الذي  من أجلَّ  أو   أشرف    أعلمت    . وعقولً  أنفسا

  أولوه  لما العباسي، العصر في  العلم انتشار ازدهر العباسي العصر في المعلم مكانة على  #ومثال 
  مؤدبي   ْلحد   الرشيد   هارون  من  تربوية  وصية  فهذه  أبنائهم،   قلوب   في  خاصة  مكانة  والمعلم  للمؤد ب 
  وثمرة  نفسه، مهجة إليك دفع قد  المؤمنين أمير إن أحمر يا: "فيها  قائَلً  النحوي اْلحمر وهو أبنائه
  رئه أق  المؤمنين،   أمير   وضعك   بحيث   له  فكن  واجبة،   عليه   وطاعتك   مبسوطة،  عليه   يدك  فصير  قلبه،

  الضحك   وامنعه   وبدئه،  الكَلم  مواقع  وبص ره  السنن،  وعل مه   اْلشعار،   ورووه  اآلثار،  وعرفه   القران،
اد  مجالس  ورفع  عليه، دخلوا إذا هاشم بني  مشايخ  بتعظيم  وخذه أوقاته، في  إل   حضروا  إذا القو 

  فتميت  به تخرق أن  غير من  إياها، تفيده فائدة فيها  مغتنم  وأنت  إل  ساعة  بك  تمرن   ول  مجلسه،
ه ويألفه، الفراغ  فيستحلي مسامحته في تمعن ول ذهنه،   فإنأ  والمَلينة، بالقرب  استطعت  ما وقوم 
 . توفيقكما   وباهلل والغلظة،   بالشد ة  فعليك أب اُهما 

 

 :   المعلم العالم  آداب#

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًَل  يقصد ول تعالى، هللا  وجه بتعليمه يقِصد  "علي المعلم أن هللا: عباد  غرض    إلى توصُّ

 تكثُّر أو  اْلشباه، عن  تميز أو  سمعة   أو  شهرة   أو جاه   أو  مال   كتحصيل دنيوي؛
 من يُنتظ ر ما أقل أن :بالتدريس اشتعل من كل فليعلم ..ذلك نحو أو عليه، بالمشتغلين

ً  كله ذلك يكون وأن وسلوكه، وفعله قوله في هللا يتقي أن المعلم  في ،هللا شرع مع متفقا



 وما  .تحتذى  التي  الصالحة  القدوة  فيه يروا  وأن  معهم،  والتخاطب  الطَلب،  مع  التعامل
 ل  مفرط  أب    بين  اْلبناء  ضاع  حينما  إل  هللا   عباد  يا  أبناؤها  وفسد  اْلمة،  موازين  اختلت
 ول ويجالسون، يذهبون من مع ول يدرسون، مرحلة أي في ول أبنائه، حال عن يعلم
 واجبه، في وتهاون اْلمانة، خان مدرس وبين - الدراسة في ليالتحصي  مستواهم عن
 .مسؤوليته يدرك  ولم

 وهم أوفياء، ومربين بررة، أتقياء المدرسين صفوف بين فإن عاماً؛ ليس الحكم وهذا
-المخلص  المعلم-المجهول  الجندي  ذلك  دور  ليدرك  المنصف  وإن  تعالى  هللا  بحمد  كثير

 جهوده،  تشكر  أن:  نحوه  اْلمة  واجب  وإن  سلوكهم،  تقويم  و   وتربيتهم،  اْلجيال،  تعليم  في
ً   إليه  وتؤدي  .وفضله واحترامه قدره  له  تعرف وأن حقه، من  بعضا

مـــا   ل مأ   ُهما  إِذا  ي نأص حانِ   ل***ِكل يِهمـــا والطَِّبيب    الُمعل ِم  إنَّ  ر   يُكأ

بِرأ  ِبيب هُ   أ ه نأت    إِنأ   ِلداِئك   فاصأ بِرأ ***ط  اصأ ِلك   و  هأ ف    ِإنأ   ِلج  ت  ج  ً   وأ  ُمع ل ِما

ب    أن  المعلم  علي  ينبغي# ره  العلم،  في  الطالب    يرغ ِ  وأنهم  العلماء  وفضائل  بفضائله  ويذك ِ
ثةُ   ويعتني الطالب، على يحنُو   وأن .هذه من أعلى الوجود في رتبة   ول اْلنبياء، ور 

 عليه، الشَّفقة في ولده مجرى ويُجريه وولده، نفِسه بمصالح كاعتنائه بمصالحه
فائه على والصبر بمصالحه، لهتماموا  وجفوة   أدب   سوء في ويعِذره أد به، وسوء ج 

 .منهم  غاب  عمن  ويسأ ل طَلبه، أحوال  يتفقَّد   وأن  .اْلحيان  بعض  في  منه تعِرضُ 
 حريًصا  أذهانهم، إلى الفائدة وتقريب طَلبه، تفهيم في ُوسأع ه باذلً  يكون أن ينبغي#

م  هدايتهم،  على ر  ول  يحتمله،  ل  ما  يعطيه  فَل  وحفظه؛  فهمه  بحسب  حد  وا  كل  ويُفه ِ  يقص ِ
، بَل يحتمله عما به ته فهمه وبحس ب درجِته، قدر على واحد   كل ويخاطب مشقة   .وهمَّ
ض  وأن ،  كل  في  الشتغال  على  طَلبه  يحر ِ  محفوظاتهم،  بإعادة  أوقات    في  ويطالبهم  وقت 

ن المهمات، من لهم ذك ره عما ويسألهم  عليه، وأثنى أكرمه له مراعًيا حافظه وجده فم 
فأ  لم ما ذلك، وأشاع  أن إل عنَّفه، مقصًرا وجده وم ن ونحوه، بإعجاب   حاله فساد يخ 
 .راسًخا  حفًظا يحفظه حتى  ويُعيده تنفيره،  يخاف  
ث  وأن  أدري  ل"  :العالم  قول  أن  الطَلب  ليتعلَّم  منها؛  ويُكثِر  ،"أدري  ل"  :كلمة  طَلب ه  يور ِ

 مصادره من العلم يحصل أن ويتعلم .تقواه ِعظ مِ  على دليل   هو بل منزلت ه، عُ يض   ل"

 ..الشائعات واتباع السماع من وليس  الصحيحة والمراجع والسنة نآالقر
ح   وأن هم المسائل؛ ِمن يراه ما طَلبه على يطر   تحصيلهم مدى وليعرف   بذلك، ليختِبر 

 "من رسول هللا صلي هللا عليه وسلم: يكتمه لقول يبخل في تعليم العلم ول للعلم ول
ًما  القيامة  يوم  جاء ي علمه علما  كتم ام ُملأج   .   داود( نار")أحمد وأبو   من ِبِلج 



 وكانت  ،  داره  في  يوم  ذات  حنبل  بن  أحمد  تعالى  هللا   رحمه  الشافعي  اإلمام  لذلك لما زار
 واْلخيار، حينالصال أخبار وتحب النهار وتصوم الليل تقوم صالحة ابنة أحمد لإلمام
ً  بذلك،  البنت  فرحت  الشافعي  زارهم  فلما  ،  له  أبيها  لتعظيم  الشافعي  ترى  أن  وتود  طمعا
 صَلته إلى أحمد اإلمام قام العشاء طعام تناول وبعدما.  مقاله وتسمع أفعاله ترى أن

  الصباح  وفي الفجر، إلى ترقبه والبنت ظهره، على مستلق   الشافعي واإلمام وذكره،
 ؟قال عنه تحدثني كنت الذي الشافعي هو أهذا...  أبتاه يا: ْلبيها أحمد ماماإل بنت قالت

 ول صَلة ل..  الليلة هذه له رأيت وما الشافعي تعظم سمعتك:  فقالت. ابنتي يا نعم: 
:  ؟قالت بنية يا هي وما:  قال ، عجيبة أمور ثَلثة عليه حظت ل وقد ورداً؟ ول ذكرا  
 الغرفة دخل وعندما ، عنه سمعته ما خَلف على كثيراً  أكل عامالط له قدمنا عندما أنه
 .  يتوضأ أن  غير  من  صلى الفجر  بنا صلى  ،وعندما  الليل  قيام  ليصلي  يقم  لم
 ابنته  لحظته  ما  الشافعي  اإلمام  لضيفه  أحمد  اإلمام  ذكر  للحديث  وجلسا  النهار  طلع  فلما
 من  طعامك  أن  أعلم  ْلنني  كثيراً   أكلت  لقد  محمد أبا  يا:  هللا  رحمه  الشافعي  اإلمام  فقال  ،

 وإنما ْلشبع أكلت وما داء، البخيل وطعام دواء، الكريم وطعام كريم وأنك حَلل،
 كأن  نظرت  ْلنام  رأسي  وضعت  عندما  فألنني  الليل  أقم  لم  أنني  وأما  بطعامك،  ْلتداوى
 في هارتبت الفقه علوم من مسألة وسبعين باثنتين علي   هللا  ففتح والسنة الكتاب أمامي
 الفجر بكم صليت أنني وأما ، الليل قيام وبين بيني بها التفكير فحال ، المسلمين منافع
 يقظاناً، الليل طوال بقيت لقد.  الوضوء أجدد حتى عيني نامت ما فوهللا ، وضوء بغير

 عمله  الذي  هذا  :لبنته  أحمد  فقال.  ومضى  ود عه  ثم  .العشاء  بوضوء  الفجر  بكم  فصليت
 أحمد  اإلمام  عن  ويروى.  قائم  وأنا  عملته  مما  أفضل(مستلق    أي)نائم  وهو  الليلة  الشافعي

 أبتِ  يا :ابنه وقال للشافعي، أدعو  وأنا إل سنة أربعين منذ صَلة صليت ما" :قال أنه
 كالشمس  الشافعي  كان  بني  يا"  :قال  الدعاء؟  هذا  كل  له  تدعو  حتى  الشافعي  كان  رجل    أيُّ 

 الصالحون العلماء كان هكذا خلف؟ هذين من له بني يا فانظر للناس، والعافية للدنيا
 ويُنزل البَلء بهم يدفع هللا  فإن...خلف منهما وليس للناس والعافية للدنيا كالشمس
 .  الرحمة وتُنشر البركة  وتعم   الرخاء،

 الخطبة الثانية:" 
ــ   ـــــــــــــــــــــــ

ا نواصل الحديث عباد هللا ..لزلن  الحمد هلل والصَلة والسَلم علي رسول هللا وبعد فيا
ْلهل والمجتمع  تجاه حول أدب المعلم والمتعلم وقد تحدثنا في إيجاز عن واجب ا

 داب المعلم ..ونكمل هنا عن آالمعلم و 



 : المتعلم  آداب#

ــ   ــــــــــــــــــــــ

 :معلمه ومنها  مع  طالب كل يُراعيها  أن  يجب أمور  عدة عباد هللا :" هناك

ش المعلم أفكار يقطع ل حتى مقاطعته وعدم المعلم، إلى الستماع    باقي على ويشو 
، بأسلوب معه والمناقشة والتحاور .الطَلب  مجادلته، وعدم منخفض، وبصوت راق 
  . .أصدقائه  إعجاب  لينال  الطالب  يتصن عها  التي  الفكاهة  عن  بعيداً   بوجهه،  إليه  ينُظر  وأن

 يدخل ول نفسه رأي خالف وإن رضاه، يتحرى وأن الحترام بعين معلمه إلى فينظر
 مع تأدب معهم تأدبه فإن المجلس، وحاضري رفقته مع يتأدب وأن ، إذن بغير عليه
ا، له يفشي   ول أحًدا، عنده يغتاب   ول. لمجلسه واحترام الشيخ   إذا غ يبت ه يُردَّ  وأن سرًّ
ز فإن سمعها، ق عج   رفعًا شيِخه مجلس في صوته الطالبُ  يرفع ول المجلس   ذلك فار 
،  غير  ِمن  شديًدا ك  ول  حاجة  ،  بَل  الكَلم  يُكِثر  ول  يضح   غيرها،  ول  بيِده  يعب ث  ول  حاجة 

فاه  وإذا  .حاجة    بَل  يلتِفت  ول  والع تأب    له  الذنب    أن  وأظه ر  بالعتذار،  هو  ابتدأ  المدرس  ج 
 ..عليه؛

 ئقالعَل يقطع وأن واستثماره وحفظه العلم لقبول ليصلح اْلدناس من قلبه يطهر وأن
 على ويصبر القوت، من باليسير ويرضى التحصيل، في الجتهاد كمال عن الشاغلة
تُ   الحَلل والبعد عن المعاصي فقد قال الشافعي:"  ويتحرى  العيش  ضيق ِكيع    إل ى  ش ك وأ  و 
ش د نِي***ِحفأِظي ُسوء   كِ  إل ى  ف أرأ  المع اصي  ت رأ

ِني ب ر  أخأ  لعاصي  يهدى ل  هللا  ونورُ *** نُـــــور    الِعلأــــــم    بأ نَّ  و 

 المواطئ في عليه ويتقدم بالنهار وخلفه بالليل أمامه فليكن أستاذه  مع مشى وإذا
 إل الشيخ لجانب يمشي ول ، الخطرة المواطئ أو حوض أو  كوحل الحال المجهولة
 ول الشتاء في الشمس وبجهة الصيف في الظل بجهة ويؤثره ، منه إشارة أو لحاجة
 إليهما  يلتفت  ول  يستمع  ول  يتأخر  أو  يتقدم  أن  يجب  بل  يحدثه  من  وبين  الشيخ  بين  يمشي

فتحصيل العلم يحتاج للتواضع والحلم والصبر وحسن الخلق وليكن لنا في عبد هللا .

 بن عباس ترجمان القرآن  مثَلً نحتذي به..
 على وأقدرها هبتأويل وأفقهها هللا بكتاب وأعلمها محمد أمة رباني عباس بن عبدهللا
 سنوات  بثَلث  الهجرة  قبل  عباس  ابن  ولد  ،  وأسراره  مراميه  وإدراك  أغواره  إلى  النفوذ
 ذلك ومع فقط سنةً  عشرة ثَلث له كان عليه وسَلمه هللا  صلوات الرسولُ  توفي ولما
ً  نبيهم عن للمسلمين حفظ فقد ً  وستين وستمائة   ألفا  في ومسلم البخاري أثبتها حديثا

 . صحيحيهما



 ما أول  فكان بريقه، فحنكه  وسل م  عليه  هللا صلى  هللا  رسول  إلى  حملته  أمه  وضعته ولما
 الحكمة  يؤتى  ومن"  :والحكمةُ   التقوى  معه  ودخلت  الطاهرُ   المبارك  النبي  ريقُ   جوفهُ   دخل
يأراً  أُوتي   فقد  حتى التمييز سن ودخل تمائمه الهاشمي الغَلم عن حلت إن وما" كثيراً  خ 
 إذا  وضوئه ماء  له  يعدُّ   فكان  ْلختها  العين  مَلزمة وسل م  عليه  هللا صلى  هللا رسول لزم
 حتى. السفر على عزم إذا رديفه ويكون للصَلة وقف إذا خلفه ويصلي يتوضأ أن همَّ 
 بين يحمل ذلك كل في وهو دار كيفما فلكه في ويدور سار أنى معه يسير كظله له غدا
ً  جنبيه ً  واعياً  قلبا ً  وذهنا  الحديث عرفها التي التسجيل آلت كل دونها وحافظةً  صافيا
 فما مرة   ذات بالوضوء عليه وسَلمه هللا  صلوات هللا  رسول همَّ :  قال نفسه عن ،حدَّث
 بإزائه أقف أن:  إليَّ  أشار بالصَلة همَّ  ولما صنعت بما فُسر ماء له أعددت أن أسرع

 يا بإزائي  تكون  أن  منعك ما:   وقال  عليَّ   مال  الصَلةُ   انتهت  فلما.  خلفه فوقفت(  بجانبه)
 إلى يديه فرفع ، هللا  رسول يا أوازيك أن من وأعز عيني في أجلُّ  أنت: فقلت هللا؟ عبد

 هللا  لعبد وسلم عليه هللا  صلى النبيُّ  دعا روايتين وفي" الحكمة آِتهِ  اللهم" :وقال السماء
هُ  اللَُّهمَّ : "فقال عنه الل رضي عباس بن ينِ ا فِي ف ق ِهأ  وعل مهُ "،(البخاري")لد ِ

 الهاشمي الغَلم فآتى والسَلم الصَلة عليه نبيه دعوة هللا استجاب وقد(.أحمد")التَّأأِويل  
 عباس  لبن وسلم  عليه  هللا  صلى النبي  تربية.  الحكماء  أساطين  به  فاق  ما  الحكمة

 هللا ىصل للرسول والمقربين المحببين الغلمان من عنه هللا  رضي عباس ابن كان وقد
 ذلك أثر وقد وسلم، عليه هللا صلى منه صغره في كبير باهتمام حظي وقد وسلم، عليه

 عنهما  ّللا    رضي  عباس    ابن  فعن  وادبه  وعلمه،  فكره  وتكوين  شخصيته  بناء  على  بالطبع
 عليه هللا صلى هللا  رسول له فقال يوًما وسلم عليه هللا صلى النبي خلف ركب أنه: قال
ات   ُمع ل ُِمك   إِن ِي مُ ُغَل   ي ا: » وسلم ف ظِ : ك ِلم  ف ظأك   ّللاَّ   احأ ف ظِ . ي حأ هُ  ّللاَِّ  احأ اه ك   ت ِجدأ إِذ ا. تُج   و 
أ لأت   أ لِ  س  إِذ ا ّللاَّ   ف سأ ت ع نأت   و  ت ِعنأ  اسأ ِ، ف اسأ ل مأ  ِباَّللَّ اعأ ة   أ نَّ  و  ُمَّ عُوا ل وِ  اْلأ ت م   ي نأف عُوك   أ نأ  ع ل ى اجأ
ء   ء   ِإلَّ  ي نأف عُوك   ل مأ  ِبش يأ ت ب هُ  ق دأ  ِبش يأ ُ  ك  ، ّللاَّ ل وِ  ل ك  عُوا و  ت م  وك   أ نأ  ع ل ى اجأ وك   ل مأ  ي ُضرُّ  ي ُضرُّ
ء    إِلَّ  ت ب هُ  ِبش يأ ُ  ك  ل يأك    ّللاَّ مُ   ُرفِع تِ . ع  فَّتِ   اْلأ قأَل  ج   [.صحيح يعلي أبو   مسند")الصُُّحفُ   و 

 :" راق أدب  للمدرس التلميذ احترام#

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب  التي  اْلخَلقية حقوقه من  حق   هو المعلم احترام :"  هللا  عباد    يتعل مها  أن  الطالب على  يتوج 
  ويترب ى   فينشأ  طالبه،  نظر  في  المعلم  صورة  وتهتز    ستتخلخل  وإل    أهله؛  خَلل  من  صغره  منذ
  وتحاوره  تواصله كيفي ة  في بعد  فيما  عليه يؤثر  وهذا عام،  كلبش اْلشخاص تقدير عدم على



ل هو فالمعلم الناس، مع   الخارجي  ومحيطه حياته في الطالب بهم يلتقي الذي اْلشخاص أو 
  ل  كان  إذا معلمه ومعرفة علم من ينهل أن يستطيع لطالب فكيف معه، ويتحاور ويتناقش
 .  مكانته ويُقدر يحترمه
  ولده لتأديب الفراء زياد بن يحيى  اإلمام المأمون الخليفة اختار لقد:" المسلم أخي واستمع
  الفراء  زياد بن  يحيى  وكَّل قد المأمون الخليفة وكان. النحو يدرسه كان  إذ وتعليمه  العباس 
  فابتدرا  ،  حوائجه  بعض  لقضاء   ينهض  أن  الفراء  فأراد  النحو  وتلقينهما  ابنيه  تأديب  بمهمة  للقيام
مانه ءالفرا  نعل إلى  فرداً  منها واحد كل يقدم أن على اصطلحا ثم يقدمه  أيهما فتنازعا  له،  يقد ِ

  إلى  فوجه الخبر، ذلك إليه  فرفع ،  خبر صاحب ء شي كل على  له  المأمون  وكان  فقدَّماها،
  المؤمنين،   أمير  من  أعزَّ   أعرف   ما "  :قال  الناس؟   أعز   من  له   قال   عليه  دخل  فلما   فاستدعاه  الفراء 

  أن  واحد كل رضي حتى المسلمين، عهد وليا نعليه تقديم  على تقاتل ضنه إذا من  بلى، :قال
  عن أدفعهما أن  خشيت ولكن  ذلك، من منعهما أردت لقد المؤمنين  أمير  يا : قال . فرداً  له  يقدم

  منعتهما  لو " :المأمون له  فقال. عليها حرصا شريفة عن  نفوسهما وأكسر ، إليها  سبقا مكرمة
ً  ْلوجعتك ذلك عن ً  لوما ع   وما ذنباً، متكوألز وعتبا   من  رفع بل شرفهما، من فعَله ما وض 

يِلة لي بيَّنتأ  وقد جوهرهما، عن وب يَّن قدرهما، خأ  وإن الرجل يكبر فليس بفعلهما، الِفراسة م 
ضتُهما  وقد  العلم،  ومعل ِمه  ووالده،  لسلطانه،  تواضعه  عن   ثَلث،  عن   كبيراً   كان   فعَله   بما   عو 

  في  والمؤدبون التأديب ")لهم أدبك حسن ى عل درهم آلف عشرة ولك دينار،  ألف عشرين
 (.   العباسي  العصر

 من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ..  اللهم اجعلنا

           .. هللا يرحمكم صَلتكم  إلي وقوموا ولكم لي  العظيم هللا واستغفر هذا قولي أقول#


