
 

 1 

 تلخيص منية المريد
 
 
 

 )قدس سره الشريف(
 
 

 الطبعة األولى
 مطبعة النعمان النجف األشرف

 م 6591هـ /  6731
 

 الطبعة الثانية
 مؤسسة األعلمي للمطبوعات / طهران

 هـ6756
 

 الطبعة الثالثة
 م4222هـ 6246

  
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر

 شوران 1202بيروت ـ لبنان ص.ب: 
 .almojtaba@shiacentercomتروني: البريد اإللك

mailto:almojtaba@shiacenter


 

 2 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني 

 الرمحن الرحيم
 مالك يوم الدين

 إياك نعبد وإياك نستعني
 اهدنا الصراط املستقيم

 راط الذين أنعمت عليهم 
 غري املغضوب عليهم وال الضالني

 
 

  
  
 

 



 

 3 

 
 كلمة الناشر

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 … هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمونقال اهلل احلكيم يف كتابه الكرمي: 
مننن الننال أن يسنننتوي العننا. واااهنننل اا والعابنند والغاىننلاا ىننن؟ين ال ننر  منننن ال ريننا  وأينننن 

ملوت والفنننالو وكاك زتننئن  ننر الننباب مننن املننال الننئالل السنناملل مننن عننني املننئناا  ىهننذا ا ننبه بننا
 الوجود واحلياةو و بحان الذي جعل من املال كل  يل حيا

ىكمننا أن يف املننال  ننر احلينناةاا ويف العبننادة الم نننان القلنن  وراحننل الننرو و وكننذلك العلننم 
 ىإنه حياة العقول ومناؤهاو وتبلور األىكار وصفاؤهاا

 والعلم علمان:
 انبيامله وأوصيامله املعصومني : حضوريو وهذا ما منحه الباري أل1
: حصويل: وهو نتيجل التعلم واالكتساب والتحصيلو والميكن التوصل الينه ن عنادة ن اال 2

 عرب امل ابرة والتعلم ودرا ل األصول والقوانني واملناهج الددةا
 ومدار الكالم يف هذه الر الل حول القسم ال اينا

م الشننريا ي ادام هلننهل قبننل مننا يقننارب  سننني وقنند اصتصننرها املرجننين الننديا األعلنن  ا مننا
 عامنننا منننن كتننناب امنينننل املريننند يف تداب املفيننند واملسنننتفيدل للعالمنننل القننن  الشنننهيد ال ننناين 

ليعطننني لطنننالب العلنننم املبتننندملني  نننوال يف ااامعنننات أو احلنننو اتو  بننندة الكتننناب وصالصنننتهو 
 تعميماً للفاملدةو ىإن هذا العصر هو عصر السرعل واالصتصارا

علمننناً بنننان هنننذا الكتننناب القنننيم كنننان وال  ال ينننمن الربننننامج الدرا ننني يف بعننن  احلنننو ات 
 العلميل وكلك للمبتدملني من الطالبا

 وقد قمنا بطبعه راجني من اهلل عئوجل التوىي  والقبولا
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر 
 شوران 1202بيروت ـ لبنان ص.ب:  
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 المقدمة
 

 يمبسم اهلل الرمحن الرح
 

احلمنند هلل و ننالم علنن  عبنناده الننذين اصننطف  امنند وتلننه الطنناهرينو واللعنننل الداملمننل علنن  
 أعداملهم إىل يوم الدينا

و جئاه اهلل عن ا  الم وأهله صري (6)ل لشيخنا الشهيدتلخيص منية المريدوبعد: ىهذا ا
 اائالا

جميننن  وبنننه  وأ ننن؟له  نننبحانه أن ينفعنننا و ننناملر الطنننالب بنننه كمنننا نفنننين ب؟صنننلهو اننننه قريننن 
 نستعنيا

 كربالء المقدسة   
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 

                                                           
هننو الشننين  يننن النندين بننن نننور النندين علنني العنناملي املعننروب بالشننهيد ال نناينو صنناح  كتنناب االرويننل البهيننل يف  ننر  اللمعننل  ل1ا

 هنا569ا تشهد يف عام … الدمشقيلل وامسالك األىهام يف  ر   راملين ا  المل و
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 ما ورد في فضل العلم 
 في الكتاب والسنة

 الكتاب:ىمن 
هل يستوي الذين يعلمون والذين اليعلمونقوله تعاىل: 

 ا(4)
اهلل الـــذي  لـــق ســـبو ســـماوات ومـــن األرا مـــثلهن يتنــــ   األمـــر وقولنننه  نننبحانه: 

وا أن اهلل على كل شيء قدير وأن اهلل قد أحاط بكل شيء علما  بينهن لتعلم
 ا(7)

ومن يؤت الحكمة فقد أوتي  يرا  كثيرا  وقوله تعاىل: 
 ا(2)

 :السنةوأما 
 ا(9)«من يرد اهلل به صرياً يفقهه يف الدين: »ىمنها قول النيب 

 ا(1)«لل  العلم ىريضل عل  كل مسلم: »وقوله 
نظننر إىل عتقننال اهلل مننن النننار ىلينظننر إىل املتعلمنننيو ىوالننذي مننن أحنن  أن ي: »وقولننه 

نفسي بيده ما منن منتعلم لتلنىل إىل بناب العنا. إال كتن  اهلل لنه بكنل قندم عبنادة  ننلو وبن  
اهلل له بكل قدم مدينل يف اانلو وميشي عل  األرض وهي تستغفر لنهو وميسني ويصنبغ مغفنوراً 

 ا(3)« من النارلهو و هدت املالملكل أهنم عتقال اهلل
لنن ن يهنندي اهلل بننك رجنننالً واحننداً صننري مننن أن يكننون لننك محنننر : »لعلنني  وقولننه 

 ا(0)«النعم
 ا(5)«صري لك من الدنيا وما ىيها»ويف روايل: 

                                                           
 ا5 ورة الئمر:  ل2ا
 ا12 ورة الطالق:  ل3ا
 ا265 ورة البقرة:  ل4ا
 ا45  1ب 111ص 1حبار األنوار: ج ل9ا
 ا1  33ص 1الكايف: ج ل6ا
 ا59  1ب 184ص 1حبار األنوار: ج ل1ا
 ا58  1ب 184ص 1حبار األنوار: ج ل8ا
 ا131منيل املريد: ص ل5ا
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العا. أعظم أجنراً منن الصناملم القناملم ا اهند يف  نبيل اهللو ىنإكا : »وعن أمري املؤمنني 
 ا(62)«يسدها إال صلىل منه مات العا. ثلم يف ا  الم ثلمل ال

 ا(66)«عا. ينتفين بعلمه أىضل من  بعني ألىل عابد: »وعن الباقر 
مننننا مننننن أحنننند ميننننوت مننننن املننننؤمنني أحنننن  إىل إبلنننني  مننننن مننننوت : »وعننننن الصننننادق 

 ا(64)«ىقيه
منن كفنل لنننا يتيمناً قطعتنه عننا انتنننا با نتتارناو ىوا ناه مننن : »وقنال احلسنني بنن علنني 

ه حىت أر ده وهداهو قال اهلل عئوجل: يا أيها العبد الكرمي املوا ني إين علومنا اليت  قطت إلي
أوىل بالكرمو اجعلنوا لنه ينا مالملكنيت يف ااننان بعندد كنل حنرب علمنه ألنىل ألنىل قصنر وينموا 

 ا(67)«إليها ما يلي  هبا من  املر النعم
ال تقولننننننوا  نننننناب أن نعلننننننم ىننننننال نعمننننننلو ولكننننننن قولننننننوا نرجننننننو أن نعلننننننم »ويف ا جنيننننننل: 

 ا(62)«نعملو 

                                                           
ا العا. ا اهد يف  بيل اهلل أعظم أجراً من الصاملم القناملمو ىنإك»و وىيه: 13114  136ب 91ص 5مستدرك الو املل: ج ل13ا

 احلديثا…« مات العا.
 ا6  23ب 968ص 11راجين و املل الشيعل: ج ل11ا
 ا1  38ص 1الكايف: ج ل12ا
 «اأنا أوىل بالكرم منك»… و وىيه: 9  8ب 4ص 2راجين حبار األنوار: ج ل13ا
 ا113  1ب 186ص 1حبار األنوار: ج ل14ا
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 آداب المعلم والمتعلم

 
 
 

 فصل
 ] في ل وم اإل الص [

 
إصنننالص النينننل هلل تعننناىل يف بذلنننه وللبنننهو وان ال يقصننند بنننذلك  (69)أول منننا عننن  عليهمنننا

غنرض النندنيا مننن مصننيل منال أو جنناه أو  ننهرة ىانننه ي مننر ا نذالن مننن اهلل تعنناىلو ىيصننري مننن 
  األ ســرين أعمـــاال  ي الحيـــال الـــدنيا وهـــم يحســـبون أنهـــم الـــذين ســـل ســـعيهم فـــ

يحسنون صنعا  
 ا(61)

فاعبـــد اهلل ومعننن  ا صنننالص: تصنننفيل السنننر عنننن مالحظنننل منننا  نننو  اهللو قنننال تعننناىل: 
مخلصا  

 ا(63)
فمــن كــان يرقــو لقــاء ربــم فليعمــل عمــال  صــالحا  واليشــر  بعبــادل ربــم وقننال تعنناىل: 

أحدا  
 ا(60)

لكل امرئ منا ننو و ىمنن كاننت هجرتنه إىل اهلل إمنا األعمال بالنياتو : »وقال النيب 
ور وله ىهجرته إىل اهلل ور ولهو ومن كانت هجرته إىل دنيا يصنيبها أو امنرأة ينكحهنا ىهجرتنه 

                                                           
 أي عل  املعلم واملتعلما ل19ا
 ا134و 133 ورة الكهىل:  ل16ا
 ا2:  ورة الئمر ل11ا
 ا113 ورة الكهىل:  ل18ا
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 ا(65)«إىل ما هاجر إليه
 ا(42)«نيل املؤمن صري من عمله: »وقال 

 ا(46)«أبلغ من عمله»ويف لفظ تصر: 
 ا(44)«به غري اهللو ىليتبوأ مقعده من النارمن تعلم علماً لغري اهلل وأراد : »وقال 
 ا(47)«ما ا داد عبد علماً ىا داد يف الدنيا رغبل إال ا داد من اهلل بعداً : »وقال 
 ا(42)«كل علم وبال عل  صاحبه يوم القيامل إال من عمل به: »وقال 
 ا(49)«أ د الناس عذاباً يوم القيامل عا. . ينتفين بعلمه: »وقال 
 ا(41)« إن  ر الشر  رار العلمال وان صري ا ري صيار العلمالأال: »وقال 
 ا(43)«من قال أنا عا. ىهو جاهل: »وقال 

مننن للنن  العلننم ليبنناهي بننه العلمننال أو »قننال:  با ننناده إىل البنناقر  ورو  الكليننا 
ميننناري بنننه السنننفهال أو يصنننرب بنننه وجنننوه النننناس إلينننهوىليتبوأ مقعنننده منننن الننننارو وإن الريا نننل ال 

 ا(40)«تصلغ إال ألهلها
 للبل العلم ثالثلو ىاعرىوهم ب؟عياهنم وصفاهتم: »قال:  وعن أيب عبد اهلل 

صننننىل يطلبنننه للجهنننل واملنننرالو وصننننىل يطلبنننه لال نننتطالل وا تنننلو وصننننىل يطلبنننه للتفقنننه 
 والعملا

ىصنناح  ااهننل واملننرال مننوك ضننار متعننرض للمقننال يف أنديننل الرجننالو بتننذاكر العلننم وصننفل 
 د تسربل با شوع وختل  من الورعو ىدق اهلل من هذا صيشومه وقطين منه حيئومهااحللم ق

                                                           
 …«اأو امرأة يتئوجها»اا و وىيه: 91  9ب 53ص 1مستدرك الو املل: ج ل15ا
 ا63  6ب 51ص 1مستدرك الو املل: ج ل23ا
 ا13  6ب 54ص 1مستدرك الو املل: ج ل21ا
 ا95  5ب 38ص 2حبار األنوار: ج ل22ا
 ا62  5ب 38ص 2حبار األنوار: ج ل23ا
 ا63  5ب 38ص 2حبار األنوار: ج ل24ا
. ينفعنه »و وىيهنا: 64  5ب 38ص 2وحبنار األننوار: ج 16وعدة الداعي: ص 213ص 2تنبيه ا والر ونئهل النواهر: ج ل29ا

 «اعلمه
 ا22  19ب 113ص 2حبار األنوار: ج ل26ا
 ا22  19ب 113ص 2حبار األنوار: ج ل21ا
 ا6  41ص 1الكايف: ج ل28ا
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وصننناح  اال نننتطالل وا تنننل كو صننن  وملننن  يسنننتطيل علننن  م لنننه منننن أ نننباههو ويتواينننين 
لألغنيال من دونه ىهو حللواملهم هايم ولدينهم حالمو ى؟عم  اهلل عل  هذا صنربه وقطنين منن 

 تثار العلمال أثرها
كو كآبنننل وحنننئن و نننهرو قننند مننننك يف برنسنننه وقنننام اللينننل يف  (45)عمنننلوصننناح  الفقنننه وال

حند ننهو يعمننل وزشنن  وجننال داعينناً مشننفقاً مقننبالً علنن   نن؟نهو عارىنناً ب؟هننل  مانننهو مستوحشنناً 
 ا(72)«من أوث  إصوانهو ىشد اهلل من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامل أمانه
يننا مو نن  تفننرم للعلننم إن  » مل:ومننن كننالم صضننر ملو نن  اعلنن  نبينننا وتلننه وعليهمننا السننال

يا مو ن  تعلنم منا تعلنم لتعمنل بنه وال تعلمنه لتحند  … كنت تريدهو ىإمنا العلم ملن تفرم له
 ا(76)«بهو ىيكون عليك بوره ويكون عل  غريك نوره

تعملون للدنيا وأنتم تر قنون ىيهنا بغنري »ومن كالم عيس  اعل  نبينا وتله وعليه السالمل: 
صنننرة وأننننتم ال تر قنننون ىيهنننا إال بالعمنننلو وإنكنننم علمنننال السنننولو األجنننر عمنننلو وال تعملنننون لآ

 ا (74)«ت؟صذون والعمل تضيعون

                                                           
 ويف بع  املصادر: اوالعقللا ل25ا
 ا9  45ص 1الكايف: ج ل33ا
 ا18  1ب 226ص 1حبار األنوار: ج ل31ا
 «ا  ويلكم علمال  ول»و وىيه: 13  315ص 2الكايف: ج ل32ا
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 فصل

 [في درقة اإل الص  ]
 

درجل ا صالص عظيمل املقدارو ك رية األصطنارو صنعبل املرتقن و وهنو مندار القبنول وعلينه 
 يبت  ال وابا

ا صنننالص ىيننه قلننيالً  نننيما  ولننو ىكننر ا نسننان يف نفسنننه وىننتع عننن حقيقنننل عملننه لوجنند
املتصننىل بننالعلمو ىننان الباعننث األك ننر منننه:لل  املننال واانناه والشننهرة وانتشننار الصننيت ولننذة 

 اال تياللا
ورمبنا انتهنن  األمننر ب؟هننل العلنم إىل أن يتغننايروا تغنناير النسننالو ىيشن  عليننه أن زتلننىل بعنن  

ان إكا ههننر غننريه  ننريكاً أو تالمذتننه إىل غننريهو ولننو كننان الباعننث لننه علنن  العلننم هننو النندين لكنن
 معيناً عل  التعليم لشكر اهلل تعاىلا

ورمبننا لننب  الشننيطان علنن  بعنن  العنناملني ويقننول: امنننا غمننك النقطنناع ال ننواب عنننكو وال 
 يدري املسكني ان انقياده للح  أجئل ثواباً وأعود عليه يف اآلصرةا

جهنناو ىننان عجننئ ومننن أحنن  يف نفسننه هبننذه الصننفات املهلكننل ىالواجنن  عليننه للنن  عال
حنن  اانناه واملننال منبننت النفنناق : »للنن  ا مننول وال يشننتغل مبخالطننل ا لنن و ىعننن النننيب 

 ا(77)«يف القل  كما ينبت املال البقل
مننا كملبننان مناديننان أر ننال يف كريبننل الغنننم بنن؟ك ر ىسنناداً ىيهننا مننن حنن  اانناه : »وقننال 

 ا(72)«واملال يف دين املرل املسلم
أهنننل العلنننم أعظنننمو ألن اااهنننل يقتننندي هبنننمو ىفننني األصبنننار  والضنننرر هبنننذه الصنننفات منننن

إن اااهنننل يننن؟ا ينننوم القيامنننل بذنبنننهو والعنننا. يننن؟ا بذنبنننه النننذي ىعلنننه وكنننن  منننن »الصنننحيحل: 

                                                           
 …«اح  املال واااه ينبتان»و وىيه: 12  63ب 12حبار األنوار: ج ل33ا
وهلننا مننا كملبننان جاملعننان يف غنننم قنند ىرقهننا راعيهننا أحنند ا يف أ: »و وىيننه عنننه 21  123ب 144ص 13حبننار األنننوار: ج ل34ا

 وقريباً منه يف الكايفا« واآلصر يف تصرها ب؟ىسد ىيها من ح  املال والشرب يف دين املرل املسلم
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 ا(79)«ت؟   به واقتد  بطريقته إىل يوم القيامل
وعنن  ا ننتعمال مننا يعلمننه كننل منهمنناو ىننان العاقننل  ننه الرعايننل واااهننل  ننه الروايننلو ىقنند 

: مننن كننان ىعلننه مب يعننرب الننناجيو قننال »ىقننال:   نن؟ل املفضننل بننن عمننر أبننا عبنند اهلل 
 ا(71)«لقوله مواىقاً ى؟ثبت له بالشهادة ومن . يكن ىعله قوله مواىقاً ىامنا كلك مستودع

لي  العلنم بك نرة النتعلم إمننا هنو ننور يقنين يف قلن  منن يريند »انه قال:  وعن الصادق 
 ا (73)«اهلل أن يهديه

إكا أردت العلننننم ىاللنننن  أوالً يف نفسننننك حقيقننننل العبوديننننلو واللنننن  العلننننم با ننننتعمالهو ىنننن
 وا تفهم اهلل يفهمكا

ومن املعلوم أن الغرض الذاا من العلم مطلقاً: العملو ىالكم للعلوم الشرعيل وحنوهنا إكا 
النواىنل أ ل تفقد جوارحه وحفظها عن املعاصني وإلئامهنا الطاعنات وترقيتهنا منن الفنرامل  إىل 

 اتكاالً عل  اتصاىه بالعلمو مغرور يف نفسه ملب  عليها
قـــد افلــز مـــن زكاهـــاىقنند قنننال اهلل تعننناىل: 

قننند أىلننغ منننن تعلنننم كيفينننل »ا و. يقنننل (70)
 «ا تئكيتها

 وال يغرنك الشيطان ب؟ن يقول: لنف  تعلم العلم ثواب جئيل وان . تعملا
لمنه كقولنه تعناىل يف وصنفه مشنرياً إىل بلعنم أال تر  إىل ما ورد يف العا. النذي ال يعمنل بع

بن بناعورا النذي كنان يف حضنرته اثننا عشنر النىل انربة يكتبنون عننه العلنمو منين منا أتناه اهلل منن 
اآليات املتعددة اليت كان من مجلتها انه كان حبيث إكا نظر ينر  العنر و كمنا نقلنه مجاعنل منن 

تتركم يلهث فمثلم كمثل الكلب ان تحمل عليم يلهث أوالعلمال: 
 ا(75)

يلقننن  العنننا. يف الننننار ىتنننندل  أقتابنننه ىيننندور بنننه كمنننا يننندور احلمنننار يف : »وعنننن الننننيب 
 ا (22)«الرح 

 إىل غريها من أم ال ما تقدما
                                                           

   149منيل املريد: ص ل39ا
 ا9  49ص 1الكايف: ج ل36ا
 ا326مشكاة األنوار: ص ل31ا
 ا5 ورة الشم :  ل38ا
 ا116 ورة األعراب:  ل35ا
 ا192منيل املريد: ص ل43ا
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 فصل
 [في تطهير النفس ] 

 
 

نننرو ىنننان األعمنننال  وللعنننا. يف تقصنننريه يف العمنننل بعننند أصنننذه بظنننواهر الشنننريعل ينننروب أص 
صننرة ىيمننا ككننرو بننل مننن ا ننارج عننن األبننواب الننيت رتبهننا الفقهننال مننا هننو الواجبننل عليننه غننري منح

 أهم ومعرىته أوج  واملناقشل عليه أعظم وهو: 
تطهري النف  عنن الركاملنل ا لقينل: منن الكنربو والرينالو واحلسندو واحلقندو واحتقنار النناسو 

منننينو والفخنننرو والغنننلو والبغنننيو والغضننن  لغنننري اهللو والغنننعو والبخنننلو وا بنننثو والبطنننرو والط
واحلميننننلو واافننننالو وا ننننياللو والتننننناى  يف النننندنياو واملباهننننات هبنننناو واملداهنننننلو وحنننن  املنننند و 
والعم  عن عيوب النف  واال تغال بعيوب الناسو والعصبيلو والرغبل والرهبنل لغنري اهلل تعناىلو 

 وغريها من الركاملل املهلكات ضا هو مقرر يف علوم ختتص بها
الغيبلو والنميملو والبهتانو والكذبو والفحع وكنالم كي اللسناننيو  وحرا ل اللسان عن

 ا(26)«أدىن الريال الشرك: »وككر عيوب املسلمنيو وغريهاو ىليلتفت إىل قوله 
 ا(24)«احلسد ي؟كل احلسنات كما ت؟كل النار احلط : »واىل قوله 
و إىل غنري (27)«قنلح  اااه والشرب ينبتان النفناق كمنا ينبنت املنال الب: »واىل قوله 

 كلكا
وما أعظم اغبار العا. بناهلل تعناىل يف ريناه بنالعلوم الروينل واغفالنه اصنال  نفسنه وارينال 

 ربه تبارك وتعاىلو ورمبا زتطفه املوت قبل التوبل والتاليفو ىيلق  اهلل وهو عليه غضبانا

                                                           
و «ىنناتقوا اهلل يف الريننال ىانننه الشننرك بنناهلل»يف حننديث قننال:  و وىيننه عنننه 16  11ب 93ص 1راجننين و نناملل الشننيعل: ج ل41ا

 ا113  11ب 135ص 1ومستدرك الو املل: ج
 «ااحلسد ي؟كل ا مياناا»و وىيه: 5  85ص 4الكايف: ج ل42ا
 احلديثا« ح  املال واااه: »و وىيه عنه 12  63ب 239ص 12حبار األنوار: ج ل43ا
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كفاينلو وهنذه العلننوم   ولنيعلم ان غاينل العلنوم الروينل إكا قصنند هبنا وجنه اهلل تعناىل اهنننا ىنرض
 وتصفيل النف  ىرض عيا بامجاع املسلمنيا

مث لننيعلم إن جمنننرد تعلننم هنننذه املسنناملل املدوننننل لنني  هنننو الفقننه عنننند اهللو وإمنننا الفقنننه إدراك 
جاللنننه وعظمتنننهو وهنننو املنننور  للخنننوب وا شنننوع وفمنننل علننن  التقنننو  ويرىنننين احلجننناب عنننن 

ىكينىل منن يصنرب عمنره يف معرىنل حنال عنا. القل و وإكا كان هنذا حنال الفقينه غنري العامنل 
 ا(22)الكون والفساد من اهلي ل واحلساب واهلند ل واحلكمل وأم اهلا

 واعلم أن م ال هؤالل م ال بيت مظلم ويين السراج عل   طحه حىت ا تنار هاهرها
نسنن؟ل اهلل تعنناىل أن يبصنننرنا بعيننوب أنفسنننا ويصنننلحناو وال ععننل العلننم حجنننل علينننا وهنننو 

 محنياأرحم الرا

                                                           
مبعرىل الوجود وهل هو نف  املوجودات أو  املد عليها أو هو مشبك بينها أو غري كلك من املطالن  النيت ال ةنرة كمن يشتغل   ل44ا

 ا198هلاا راجين املنيل ص
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 فصل

 ] في التوكل على اهلل ع وقل [
 

بعنندما ككننر: االعتمنناد الكامننل يف أمننوره علنن  اهلل وتلقنني  (29)وضننا عنن  علنن  كننل منهمننا
لني  بك نرة النتعلم وإمننا هنو ننور يقذىنه اهلل  الفي  منه تعاىلو ىان العلم كما قنال الصنادق

 ا(21)يف قل  من يشال
إن اهلل قنند تكفننل لطالنن  العلننم »قننال:  النننيب وكننذا يعتمنند عليننه تعنناىل يف ر قننهو ىعننن 

 ا(23)«بر قه صاصل عما يمنه لغريه
ومن الال م عليهما: عفل النف  وعلو اهلمل واالنقباض عنن امللنوك وأهنل الندنياو ىقند قنال 

 ا(20)احلديث« الفقهال أمنال الر ل ما . يدصلوا يف الدنيا: »النيب 
ومتام الرى  وبنذل الو نين يف تكمينل الننف  ولنني وحسن ا ل   يادة عل  غري ا والتوايين 

أال أصنربكم بالفقينه حن  الفقينهو : »قال: قال أمنري املنؤمنني  الكلملو ىعن أيب عبد اهلل 
مننننن . يقنننننم الننننناس مننننن رمحننننل اهلل و. يننننؤمنهم مننننن عننننذاب اهلل و. يننننرصص هلننننم يف معاصنننني 

 ا(25)«اهلل
مل الصلوات يف مساجد ااماعات ااىظاً والقيام بشعاملر ا  الم وهواهر األحكامو كإقا

علنن   ننريىل األوقننابو واالبتنندال بالسننالم علنن  ا نناص والعننامو والتخلنن  بننا الل احلمينندة مننن 
 السخال وااود ولالقل الوجه من غري صروج عن االعتدالا

وكظنننم الغنننيظو وكنننىل األك  واحتمالنننهو والصنننربو واملنننروةو والتصنننرب عنننن دين االكتسنننابو 
رك اال تي ارو واالنصنابو وتنرك اال تنصنابو و نكر املفضنلو والسنعي يف قضنال واالي ارو وت

                                                           
 أي املعلم واملتعلما ل49ا
 الباب السادسا 16مصبا  الشريعل: ص ل46ا
 ا163منيل املريد: ص ل41ا
 ا9  46ص 1الكايف: ج ل48ا
 ا9  36ص 1الكايف: ج ل45ا
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 احلاجاتو وبذل اااه والشفاعاتو والتلطىل بالفقرالو والتحب  إىل ااريانو واألقربالا
وجمانبل ا ك ار من الضحك واملئا و والتئام ا وب واحلئن واالنكسار وا لراق والصنمت 

كاتننه و ننكناتهو وال ينظننر إليننه الننناهر إال كننان نظننره مننذكراً هلل حبيننث يظهننر أثننر ا شننيل مننن حر 
 تعاىلا

واألمنننر بننناملعروب والنهننني عنننن املنكنننر وإر ننناد األننننام والصنننرب علننن  األك و بسنننب  كلنننك 
و املر  وتله  صادعاً باحل و باكالً نفسه هللو الزاب لومل الملمومت؟ ياً يف كلك بالنيب 

 ئل هبم من النااألنبيال والصلحالو متذكراً ما ن
 وال يري  باااملئ من األىعالو بل ي؟صذ لنفسه ب؟حسنها وأكملهاا

 أعاننا اهلل عل  إلاعته واتباع أولياملها
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 فصل 

 [في طلب العلم دائما   ]
وعنننن  أن ال يننننئال كننننل منهمننننا جمتهننننداً يف اال ننننتغالو قننننرالة ومطالعننننل وحفظنننناً وحب نننناًو وال 

 «االعلم كلك يعطك بعضه أعم»يشتغل بغريهو ومن هنا قيل: 
رحم اهلل عبداً أحىي العلمو ىقيل: ومنا أحيناؤه و قنال: أن ينذاكر : »ىعن ا مام الباقر 

بنننه أهنننل الننندين والنننورعو وأن ال يسننن؟ل أحنننداً تعنتننناًو بنننل متعلمننناً أو معلمنننا هللو وال عنننادل وال 
 ا(92)«مياري

 ا(96)«ىتخلفه ال متار أصاك وال متا حه وال تعده موعداً : »وقال النيب 
 ا (94)«ال يستكمل عبد حقيقل ا ميان حىت يدع املرال وإن كان اقاً : »وقال 

 واملرال: إههار صلل كالم الغري بال غرض ديا هللا
احلكمنل : »وأن ال يستنكىل من التعلم واال تفادة ولو ضن هو دونهو ىقد قنال الننيب 

 ا(97)«يالل املؤمن ىحيث وجدها ىهو أح  هبا
إن هنننذا العلنننم علينننه قفنننل ومفتاحنننه : »ك السنننؤال ا نننتحياًلو ىعنننن أيب عبننند اهلل وال ينننب 

 ا(92)«السؤال
ومن أهم ما ع  مراعاته: االنقياد للح  بالرجوع عنند اهلفنوة ولنو ههنر علن  يند منن هنو 

 أصغر منها
 وال يسرع يف السؤال وااواب ىيك ر  قطها

 ث قاصداً بذلك تعظيم العلماوال فضر جمل  الدرس إال متطهراً من احلد  وا ب

                                                           
 ا11  1ب 224ص 1راجين حبار األنوار: ج ل93ا
 ا1  1ب 193ص 14حبار األنوار: ج ل91ا
 ا93  11ب 138ص 2حبار األنوار: ج ل92ا
 ا98  14ب 55ص 2حبار األنوار: ج ل93ا
 ا1  3ب 158ص 1حبار األنوار: ج ل94ا
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 فصل 

 [من وظائف المعلم  ]
 

ويلننئم علننن  املعلنننم أن ال ينتصننن  للتننندري  حنننىت يكمنننل أهليتنننهو ىفننني ا نننرب املشنننهور عنننن 
 ا(99)«املتشبين مبا . يعم كالب  ثويب  ور: »ر ول اهلل 

 وأن ال يذل العلم ىيبذله لغري أهلها
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وان يكون عامالً بعلمهو قال اهلل تعاىل:

 ا(91)
انما يخشى اهلل من عبـادل العلمـاءيف قول اهلل عئوجل:  وعن أيب عبد اهلل 

(93) :
 ا(90)«من صدق قوله وىعلهو ومن . يصدق قوله ىعله ىلي  بعا.»

 وأن يتوايين أك ر ضا مرو ىعن امد بن  نان رىعه: 
ارينيو يل إلنننيكم حاجنننل ىاقضنننوها يلو قنننالوا: : ينننا معشنننر احلنننو قنننال عيسننن  بنننن منننرمي »

قضننيت حاجتننك يننا رو  اهللو ىقننام ىغسننل أقنندامهمو ىقننالوا: كنننا حنننن أحنن  هبننذا يننا رو  اهللو 
ىقننال: إن أحنن  الننناس با دمننل العننا.و إمنننا توايننعت هكننذا لكيمننا تتوايننعوا بعنندي يف الننناس  

لتكربو وكنذلك ينبنت النئرع : بالتواينين تعمنر احلكمنل ال بناكتوايعي لكمو مث قال عيس  
 ا(95)«يف السهل ال يف اابل

: قننرأت يف كتنناب علنني »قننال:  وعنن  علنن  العننا. بذلننه ألهلننهو ىعننن أيب عبنند اهلل 
ان اهلل . ي؟صننذ علنن  ااهننال عهننداً بطلنن  العلننم حننىت أصننذ علنن  العلمننال عهننداً ببننذل العلننم 

 ا(12)«للجهالو ألن العلم كان قبل ااهل
تعلم ىساد النيل ا تدرجه باملوعظل احلسنلو ىإكا ي   مننه تركنه لقنول أمنري وإكا  عر من امل

                                                           
 ا46  16ب 123ص 2حبار األنوار: ج ل99ا
 ا44 ورة البقرة:  ل96ا
 ا28 ورة ىالر:  ل91ا
 ا133  8ب 131ص 8و وراجين الكايف: ج41  11ب 95ص 2ر األنوار: جحبا ل98ا
 «اكذلك يف السهل ينبت الئرع اليف اابل»و وىيه: 9  12ب 62ص 2حبار األنوار: ج ل95ا
 ا1  41ص 1و ويف الكايف: ج14  13ب 61ص 62حبار األنوار: ج ل63ا
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 ا(16)«ال تعلقوا ااواهر يف أعناق ا نا ير: »املؤمنني علي 
 ويلئم عليه االحبا  من لالفل أىعاله ألقوالهو وان كانت عل  الوجه الشرعيا

ليظهر العنا. علمنه ىمنن إكا ههرت البدع يف أميت ى: »وليخمد البدعو ىقد قال النيب 
 ا(14)«. يفعل ىعليه لعنل اهلل

وع  عليه أن ينص  نفسه لئيادة اىشال العلم الر اد األننامو ىنان أك نر النناس جناهلون 
بالواجبننات والرمنناتو ولنني  كلننك يف الغالنن  إال مننن تقصننري العننا.و وأهننم  ننيل عليننه حين ننذ 

 قطين الطمين وإال  هد رىده وصسرت جتارتها

                                                           
 ا33  1ب 13ص 62راجين حبار األنوار: ج ل61ا
 ا2  94ص 1الكايف: ج ل62ا
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 فصل 

 [من واقبات المعلم  ]
 

وع  عل  املعلم ت؟دي  للبته عل  التدريج باآلداب السننيلو وأول كلنك مريضنهم علن  
 ا صالص هلل تعاىلو ومراقبل اهلل تعاىل يف مجيين اللحظاتو والئهد يف الدنياو والرغبل يف العلما

صنننحيغ مث عنن  عليننه أن فننن  هلننم منننا فنن  لنفسنننهو ويكننره هلننم منننا يكننره لنفسنننهو ىفنني 
 ا(17)«ال يؤمن أحدكم حىت ف  ألصيه ما ف  لنفسه»األصبار: 

وأن يئجننننرهم عننننن  ننننول األصننننالقو وارتكنننناب الرمننننات واملكروهنننناتو وجمالسننننل األدنننننني 
 والفسقلو وبااملل يعلمهم مصاحل دينهم ودنياهما
وا فــــــك قناحــــــم لمــــــن اتبعــــــم مــــــن وأن ال يتعنننننناهم علننننننيهمو قننننننال اهلل تعنننننناىل: 

المؤمنين
 ا(12)

 ا(19)«لينوا ملن تعلمون وملن تتعلمون منه: »وعن النيب 
يكنننا أصنننحابه  وينبغننني أن زنننالبهم ب؟حننن  األونننال إلنننيهمو ىلقننند كنننان ر نننول اهلل 

 ا(11)إكراماً هلم
وإكا غنناب أحننندهم  نن؟ل عنننن أحوالنننهو ىننان . زنننرب بشننيل قصننند منئلنننهو كمننا كنننان يفعنننل 

 ا(13)ر ول اهلل 
 وحاً ببذل ما حصله من العلم مبيناً مويحاًاوأن يكون حريصاً عل  تعليمهمو 

 وإكا ىرم من تقرير املس؟لل  كت قليالً حىت يتكلم من يف نفسه  يلا
 وأن ينصفهم ىيعبب بفاملدة يقوهلا أحدهما

 وأن ال يظهر تفضيل بعضهم عل  بع  إال إكا رته صالحاًا
                                                           

 احلديثا…« قال: اليستكمل املرل ا ميان حىت إن ر ول اهلل »و وىيه: 23  114ب 291ص 65حبار األنوار: ج ل63ا
 ا219 ورة الشعرال:  ل64ا
 ا1  12ب 62ص 2حبار األنوار: ج ل69ا
 ا4  8ب 191ص 16و وحبار األنوار: ج133ص 19راجين مستدرك الو املل: ج ل66ا
 ا4  8ب 191ص 16راجين حبار األنوار: ج ل61ا
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وككننره قننول النننيب  وإكا  ننلك الطالنن  يف التحصننيل ىننوق مننا يقتضننيه حالننه أوصنناه بننالرى و
« : ا(10)«إن املنبت ال أرياً قطين وال ههراً أبق 

 ومن املهم: أن يراق  حال نفسه حىت ال يت؟ك  إكا قرأ تلميذه عل  غريها
 وإكا ت؟هل الطال  لال تقالل بالتعليم قام بنظام أمره وروجها

                                                           
 «اإن املنبت يعا املفرط ال ههراً أبق  وال أرياً قطين: »وىيه عنه  1  23ب 83ص 1راجين و املل الشيعل: ج ل68ا
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 فصل 

 [من آداب المعلم  ]
 

 امل األهبل واهليبل يف اللباس واهلي لو والنظاىلاوينبغي للمعلم أن ال زرج إىل الدرس إال ك
 : ويدعو عند صروجه مريداً للدرسو بالدعال املروي عن النيب

اللهم اين أعوك بك أن أينل أو اي نلو وأ ل أو أ  لو وأهلنم أو اه لنمو وأجهنل أو عهنل »
 «اعلّيو عئ جارك وجل ثناملك وال إله غريك

 امث يقولل: 
توكلننت علن  اهللو ال حننول وال قننوة إال بناهلل العلنني العظننيمو اللهننم  بسنم اهللو حسننيب اهللو»

 ا(15)«ثبت جناين وأدر احل  عل  لساين
 ويدمي ككر اهلل تعاىل إىل أن يصل إىل ا ل ا

وإكا وصل  ّلم عل  من حضرو ويكرمهم حبسن السالم ولالقل الوجهو والقيام هلنم علن  
  بيل االحبام وال يوجد ىيه كراهلا

بسننكينل ووقننارو وتوايننين وإلننراقو غننري مببننين والمقننينو وإكا جلنن  ال يئحننىلو وال  وعلنن 
 يتقلقلو وال يعبثو والمير و وال ميئ  ك رياًو وال يضحكو أما التبسم ىال ب؟س بها 

ومن الال م أن ينوي قبل الشروع وجه اهلل تعناىل ببعنث الننف  لغنرض التقنرب إلينه وللن  
واال ننننتعاكة والتحمينننند والصننننالة علنننن  النننننيب وتلننننه والنننندعال  الئلفنننن  لديننننهو مث يبتنننندئ بالتسننننميل
 للعلمال السالفنيو ىإن ىيها بركلا

ومننين الننتمكن يقنندم األ ننرب ىاأل ننرب مننن العلننومو ىيقنندم أصننول النندينو مث التفسننريو مث 
 احلديثو مث الفقهو وهكذاا

 وال يطول جملسه حىت عليهما
 وال يشتغل بالدرس وبه ما يئعجه ويشو  ىكرها

 عل  جملساً يؤكي احلايرين كدصان أو مش  أو صوت مئعجا وال
                                                           

 ا5  12ب 62ص 2حبار األنوار: ج ل65ا
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 ويراعي مصلحل الطالب يف تقدمي الوقت وت؟صريها
ان : »وال عنناو  صننوته جملسننهو وال يقصننر عننن ونناع احلايننرينو وقنند روي عننن النننيب 

 ا(32)«اهلل ف  الصوت ا في  ويبغ  الصوت الرىيين
ىينننهو وينننال م ا رىننناق هبنننمو ويتنننودد  ويصنننون جملسنننه عنننن  نننول اآلدابو ويئجنننر منننن تعننند 

 للغري  أك را
 وإكا أقبل بع  الفضالل وقد  رع يف مس؟لل أعادها ما . يكن تضييين ح  غريها

ومننن أهننم اآلداب الال مننل: إكا  نن ل عننن  ننيل ال يعرىننهو ىليقننل: ال أعرىننه أو حنننوهو قننال 
ننننن لتم عمنننننا ال تعلمنننننون ىننننناهربواو قنننننالوا: وكينننننىل اهلنننننربو : »علننننني  قنننننال: تقولنننننون اهلل إكا   
 ا(36)«أعلم

ما علمنتم ىقولنواو ومنا . تعلمنوا ىقولنوا اهلل أعلنمو إن الرجنل : »وعن أيب جعفر الباقر 
 ا(34)«ليسرع باآليل من القرتن زر ىيها أبعد من السمال

قنننال بعننن  الفضنننالل: ينبغننني للعنننا. أن ينننور  أصنننحابه ال أدريو واعلنننم أن هنننذه الكلمنننل 
 قواهاتدل عل  عظمل قاملله وت

 وإكا اتف  له صط؟ ىليبادر إىل التنبيه عليه وال مينعه احليالا
وينبغني أن زننتم النندرس بشننيل منن احلكننم ليتفرقننوا علنن  ا شنوعو وزننتم ا لنن  بالنندعالو 

كننان إكا ىننرم مننن حدي ننه وأراد أن يقننوم مننن جملسننه يقننول: االلهننم   إن النننيب »ىقنند روي: 
ا أ ررناو وما أعلناو ومنا أننت أعلنم بنه منناو أننت املقندمو اغفر لنا ما أصط؟ناو وما تعمدناو وم

 ا(37)«وأنت املؤصرو ال إله إال أنتل 
 نبحانك اهلل وحبمندكو أ نهد أن ال إلنه إال أننتو ا نتغفرك »ويقول إكا قنام منن جملسنه: 

وأتنننوب الينننكو  نننبحان ربنننك رب العنننئة عمنننا يصنننفون و نننالم علننن  املر نننلني واحلمننند هلل رب 
  (31)ويف بعنن  الروايننات ان النن ال  تيننات (39)اه مجاعننل مننن ىعننل النننيب و رو (32)«العنناملني

                                                           
 ا12  12ب 63ص 2حبار األنوار: ج ل13ا
 ا2339  63ب 432ص 2و ومستدرك الو املل: ج13  16ب 119ص 2راجين حبار األنوار: ج ل11ا
 ا29  16ب 115ص 2ار األنوار: جحب ل12ا
 ا18133  21ب 428ص 19مستدرك الو املل: ج ل13ا
 ا13  12ب 63ص 2حبار األنوار: ج ل14ا
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 ا(33)كفارة ا ل 

                                                                                                                                                                      
 ا13  12ب 63ص 2حبار األنوار: ج ل19ا
 ا182-183 ورة الصاىات:  ل16ا
 ا26ص 2راجين غوايل الل ايل: ج ل11ا
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 فصل 

 [من وظائف المتعلم  ]
 

 ويلئم عل  املتعلم: حسن النيل وتطهري القل ا
إن يف ااسنند مضننغل إكا صننلحت صنلغ ااسنند كلننهو وإكا ىسنندت ىسنند : »قنال النننيب

 ا(30)«ااسد كلهو أال وهي القل 
 نم التحصيل يف الشباب والفرام و المل احلواساوأن يغت

م نل النذي ينتعلم العلنم يف صنغره كنالنقع علن  احلجنرو وم نل النذي »ىقد جال يف ا نرب: 
 ا(35)«يتعلم العلم يف كربه كالذي يكت  عل  املال

 ىليغتنم العاقل عمرهو وليحر   بابه عن التضييينو ولريض مبا تيسر من القوت واللباسا
 ة مين من يشغله عن مطلوبهو وصصوصاً ملن ك ر بطالتهو ىان الطبين  راقاويبك العشر 

وال ينننننذه   ننننني اً منننننن أوقاتنننننه يف غنننننري العلنننننمو ومنننننن هننننننا قينننننل: اليسنننننتطاع العلنننننم براحنننننل 
 ا(02)ااسد

وأن يكننننون عننننايل اهلمننننلو ىننننال يرينننن  باليسننننري وال يسننننوبو ويبنننندأ يف التحصننننيل بنننناألهم 
 ىاألهما

 لوم المودة مين السعلو ويصرب مجام قواه لعلم اآلصرةاواألوىل أن ال يدع ىنا من الع

                                                           
 ا42  23ص 98حبار األنوار: ج ل18ا
 ا919راجين الطراملىل: ص ل15ا
 ا134  44ص« ال يدرك العلم براحل ااسم: »راجين غرر احلكم: وىيه عن أمري املؤمنني  ل83ا
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 فصل

 [من آداب المتعلم  ]
 

 كننان أمننري املننؤمنني »قننال:  ومننن تداب املننتعلم مننين  ننيخه: مننا روي عننن الصننادق 
يقول: إن من ح  العا. أن ال تك ر علينه السنؤالو وال ت؟صنذ ب وبنهو وإكا دصلنت علينه وعننده 

صصنه بالتحينل دوهننمو واجلن  بنني يدينه وال جتلن  صلفنهو وال تغمنئ قوم ىسلم عليهم مجيعناً و 
بعينيكو وال تشنر بيندكو وال تك نر منن القنول قنال ىنالن وقنال ىنالن صالىناً لقولنهو وال تضنجر 
بطننول صننحبتهو ىإمنننا م ننل العننا. م ننل النخلننل تنتظرهننا حننىت يسننقم عليننك منهننا  ننيلو والعننا. 

 ا(06)«  بيل اهللأعظم أجراً من الصاملم القاملم الغا ي يف
 : ويف حديث احلقوق الطويل املروي عن  يد العابدين 

وحننن   املسنننك بنننالعلم التعظنننيم لنننهو والتنننوقري  لسنننهو وحسنننن اال نننتماع إلينننهو وا قبنننال »
علينننهو وأن ال ترىنننين علينننه صنننوتكو وال جتيننن  أحنننداً يسننن؟له عنننن  نننيل حنننىت يكنننون هنننو النننذي 

ب عننننده أحنننداًو وأن تننندىين عننننه إكا ككنننر عنننندك عينن و وال مننند  يف جملسنننه أحنننداًو وال تغتنننا
بسننولو وأن تسننب عيوبننهو وتظهننر مناقبننهو وال جتننال  لننه عنندواًو والتعننادي لننه ولينناًو ىننإكا ىعلننت 

 ا(04)«كلك  هدت لك مالملكل اهلل عئوجل ب؟نك قصدته وتعلمت علمه هلل جل وعئ اوه
 مث من أهم ما يلئم عل  املتعلم أمور: 

ىننيمن ي؟صننذ عنننه العلننم ويكتسنن  حسننن األصننالق واآلداب منننهو أن يقنندم النظننر منهــا: 
 ىليخب من كملت ديانته وال يغب مبن  اد علمه مين نقص يف دينه وتدابها

وإكا  نننربت أحنننوال السنننلىل وا لنننىل . جتننند النفنننين غالبننناً إال إكا كنننان للشنننين منننن التقنننو  
جننننندت االنتفننننناع والنصنننننغ للطلبنننننل والشنننننفقل نصننننني  واىنننننرو وكنننننذلك إكا اعتنننننربت املصننننننفات و 

 بتصنيىل االتق  أوىرا
أن يعتقننننند أن  نننننيخه األب احلقيقننننني والوالننننند الروحننننناين وهنننننو أعظنننننم منننننن الوالننننند  ومنهـــــا:

                                                           
 ا1  31ص 1الكايف: ج ل81ا
 ا3214  2ب 618ص 2من ال فضره الفقيه: ج ل82ا
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مننننن علننننم أحننننداً مسنننن؟لل ملننننك رقننننهو ىقيننننل لننننه أيبيعننننه : »ااسننننماينو وليتننننذكر قننننول النننننيب 
 اا(07)«ويشبيهو قال: ال ولكن ي؟مره وينهاه

بل ينقاد إليهو ويبجله يف حضوره وغيبتنهو ويتواينين لنه أن ال ينكر عليه وال يت؟ثرو  ومنها:
وعل  بني يديه جلسل أدب خبضوعو ويتعاهد ثيابهو وال يتكئو وال يصنغي إلينه مقنبالً علينهو 

 وال يبعث بشيلو وال يرىين صوته وال يضحكا
وإكا  ننب  لسننان الشننين بشننيل مننن الغلننم ال ي؟صننذ عليننهو واليسننبقه إىل  ننر  مسنن؟لل أو 

الو وال يقطنننين علننن  الشنننين كالمنننه وال يتحننند  منننين غنننريه والشنننين ينننتكلمو وإن جنننواب أو  نننؤ 
تكلننم بشنني وهننو يعلمننه أصننغ  إليننه كنن؟ن ال يعلننمو وال يكننرر  ننؤال مننا يعلمننهو واليسنن؟ل عننن 
 يل يف غري مويعهو وإكا قال الشين: أىهمتو و. يتضغ له املقصودو ىنال يقنول: نعنمو وأن 

صنرب علن  جفنوة الشنين وال يصنده كلنك عنن مال متنهو يكون كهنه حايراً يف جهل الشينو وي
 وينبغي أن عتهد عل  أن يسبقه باحلضور إىل ا ل ا

 أن يدصل عل  الشين كامل اهلي لو ىارم القل و وإكا . عده انتظرها ومنها:
أن يغتننم  ننؤاله عنند لين  نفسننه وىراغنهو ويتلطنىل يف  ننؤالهو وفسنن يف جوابننهو  ومنهـا:

ىل الناس نصنىل العقنلو وحسنن السنؤال نصنىل العلنمو والتقندير يف النفقنل التودد إ: »قال 
 ا(02)«نصىل العيع
 ا(09)أن ال يستحي من السؤال عما أ كل عليهو ىمن رق وجهه رق علمه ومنها:

 ا(01)«إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه املس؟لل: »قال الصادق 
لفننهو إال يف املواقننين ا طننرة أن يقننوم حينمننا الشننين قنناملمو وإكا مشنن  معننه ىلننيكن ص ومنهــا:

 أو ما ي؟مره الشينا
واعلم أن هذه اآلداب ضا قد دل النص عل  مجلل منهنا وهني األهنمو والبناقي ضنا يسنتنبم 
منها بإحد  الطرق اليت يب  عليها األحكام اليت أحدها مراعاة العادة الكمل يف م نل كلنكو 

 واهلل املوى ا
                                                           

 ا16ص 139حبار األنوار: ج ل83ا
 ا14  1ب 224ص 1حبار األنوار: ج ل84ا
 ا3  43ص 1الكايف: ج ل89ا
 ا295منيل املريد: ص  ل86ا
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 فصل

 [من واقبات المتعلم  ]
 
ن الال م عل  الطال  أن ففظ من كل ىن لتصراًو ويقدم األهم ىاألهمو ويقتصر منن وم

 املطالعل عل  ما فتمله ىهمهو وليحذر من اال تغال مبا يبدد ىكرها
ويعتا بتصحيغ در ه وتكراره لري ن يف كهنهو ويقسم ليله وهناره عل  ما فصلهو والليل 

 ت أنفين من أيدادهااوحال ااوع واملكان البعيد عن امللهيا
 ا(03)«بورك ألميت يف بكورها»�ويبكر بدر ه  رب:

 ا(00)وععل ابتداله يوم ا مي  أو يوم السبت أو االثنني أو األربعال لألصبار
قيندوا العلنمو قينل: »قنال:  ويعتا برواينل كتبنهو وكتابنل منا يسنمعهو ىقند روي عنن الننيب

 ا(05)«وما تقييدهو قال: كتابته
 حلذر من نظر نفسه بعني الكمالو ىان كلك عني النقصاوليحذر كل ا

وإكا حضننر جملنن  النندرس ال يتخطنن  رقنناب احلايننرين بننل علنن  حيننث ينتهنني بننه ا لنن   
 ا(52)كما يف ا رب

ويت؟دب مين احلايرينو وال يئاحم أحداً يف جملسهو وال يؤثر قيام أحد له من اله ىان أثره 
أن يقنام الرجنل منن جملسنه وعلن  ىينه تصنرو قنال:  عنن غريه مبجلسه . يقبلو لنهني الننيب

 ا (56)«ولكن تفسحوا وتو عوا»

                                                           
اللهنم بنارك ألمنيت يف : »و وىيه عنن الننيب 1299  429ص 1و وج3914  2ب 191ص 3من ال فضره الفقيه: ج ل81ا

 احلديثا« بكورهااا
 ا3914  2ب 191ص 3و ومن ال فضره الفقيه: ج261-266راجين منيل املريد: ص  ل88ا
 ا39  15ب 191ص 2حبار األنوار: ج ل85ا
ال ينبغننني للمنننؤمن أن علننن  إال حينننث : »و وىينننه عنننن أمنننري املنننؤمنني 5836  63ب 434ص 8مسنننتدرك الو ننناملل: ج ل53ا

 «اينتهي به االوس
 ا13216  111ب 64ص 5مستدرك الو املل: ج ل51ا
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 ا(54)«لعن من جل  و م احللقل أن النيب »وال عل  و م احللقل ملا روي من 
هنننني أن علننن  الرجنننل بنننني النننرجلني إال  ان الننننيب »وال علننن  بنننني رجلننننيو ملنننا روي 

 ا(57) «بإكهنما
 ا (52)سؤال تقدمياً وت؟صرياًو ملا روي من ىعل النيب ويراعي نوبته يف القرالة وال

 ا(59)ويستح  للساب  أن يقدم عل  نفسه من كان غريباً ملا روي عن ابن عباس
 ويلئم عل  النابغ الفامل  منهم إر اد رىقته وترغيبهما

 
   

 
 هذا ما أردنا تلخيصه من كتاب ااملنيلل وتركنا الباقي اصتصاراًا أقو :

رب العنننناملني والصننننالة والسننننالم علنننن  امنننند وتلننننه الطنننناهرينو ولعنننننل اهلل علنننن   واحلمنننند هلل
 أعداملهم أمجعنيا

  بحانه ربك رب العئة عما يصفون و الم عل  املر لنيو واحلمد هلل رب العاملنيا
 كربالء المقدسة  

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي

                                                           
 ا15  59ب 461ص 12حبار األنوار: ج ل52ا
 ا15  59ب 461ص 12حبار األنوار: ج ل53ا
: ينا أصنا  جنال رجنل منن ثقينىلو ىقنال ر نول اهلل يسن؟لهو و  إن أنصنارياً جنال إىل الننيب »ا وىيه: 212منيل املريد: ص ل54ا

 «اثقيىلو إن األنصاري قد  بقك باملس؟للو ىاجل  كيما نبدأ حباجل األنصاري قبل حاجتك
 ا213منيل املريد: ص  ل59ا
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 من مصادر التهميش

 
 القرتن الكرمي 
 الطراملىل 
 الكايف 
 ار األنوارحب 
 تنبيه ا والر ونئهل النواهر 
 عدة الداعي 
 غوايل الل ايل 
 مستدرك الو املل 
 مشكاة األنوار 
 مصبا  الشريعل 
 من ال فضره الفقيه 
 و املل الشيعل 
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 الفهرس
 

 3 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كلمل النا ر

 4 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا املقدمل

 9 اااااااااااااااااا ما ورد يف ىضل العلم يف الكتاب والسنل

 1 اااااااااااااااااااااااااااااااااااا تداب املعلم واملتعلم

 1 اااااااااااااااااااااااااااااااا ىصل يف لئوم ا صالص 

 13 ااااااااااااااااااااااااااااا ىصل يف درجل ا صالص

 12 ااااااااااااااااااااااااااااااا ىصل يف تطهري النف  

 14 اااااااااااااااااااااا ىصل يف التوكل عل  اهلل عئوجل 

 16 ااااااااااااااااااااااااااا ىصل يف لل  العلم داملماً 

 11 ااااااااااااااااااااااااااااا ىصل: من وهاملىل املعلم 

 15 اااااااااااااااااااااااااااا املعلم  ىصل: من واجبات

 21 اااااااااااااااااااااااااااااا ىصل: من تداب املعلم 

 24 اااااااااااااااااااااااااااا ىصل: من وهاملىل املتعلم 

 29 اااااااااااااااااااااااااااااا ىصل: من تداب املتعلم 

 21 اااااااااااااااااااااااااااا ىصل: من واجبات املتعلم 

 
 

 


