
 www.Abo-osamah.net مدونة إطالالت تربوية                                                                                                     
 

  ::مجيع احلقوق حمفوظة ملدونة إطالالت تربوية :: 
www.Abo-osamah.net 

١

  !آداب الدرس واحللقة :الدرس الرابع !
  

  :آداب الدرس واحللقة^ 
وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا [: أول ما ينبغي على حافظ القرآن وطالب العلم أن يقصد بعمله رضا اللـه عزوجل، قال تعاىل -

 رضي اهللا عنه -، وكما يف حديث عمر ] الزكَاةَ وذَِلك ِدين الْقَيمِةاللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاء ويِقيموا الصلَاةَ ويؤتوا
، رواه البخاري ومسلم)) نوى إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما: ((أنه قال - صلى اهللا عليه وسلم -عن النيب  -

إمنا يعطى الناس : نيته، وعن غريهإمنا حيفظ حديث الرجل على قدر : قوله - رضي اهللا عنهما -وجاء عن ابن عباس 
  .على قدر نيام

 ملعلمه، ويتأدب معه وإن كان أصغر سناً، وأقل شهرة وصالحاً ، ويتواضع للعلم، فبتواضعه  الطالب ينبغي أن يتواضع-
  .للعلم يدركه

 أقرب إىل انتفاعه به؛  أهليته ورجحانه على طبقته، فإنهل ينبغي عليه أن ينظر إىل معلمه بعني االحترام، ويعتقد كما-
 -اللهم استر عيب معلمي عين، وال تذهب بركة علمه مين، وقال الربيع صاحب الشافعي : وكان بعض املتقدمني يقول

كنت أرى حيىي : قال إسحاق الشهيدي رمحه اهللاملاء والشافعي ينظر إىل هيبة له، وما اجترأت أن أشرب : - رمحهما اهللا
ستند إىل أصل منارة مسجده، فيقف بني يديه علي بن املديين، والشاذكوين، وعمرو بن علي، القطان يصلي العصر، مث ي

 إىل أن حتني صالة املغرب، - وهو قيام على أرجلهم -وأمحد بن حنبل، وحيىي بن معني، وغريهم، يسألونه عن احلديث 
  .اجلس، وال جيلسون هيبة وإعظاماً: ال يقول ألحد منهم

ويصلح هيئته ويأخذ أهبته، ويتنظف ويصلح ثوبه وعمامته، ويتبخر أو يتطيب، ويكون ه متطهراً،  عليه أن يدخل إلي-
بغري استئذان إذا كان الشيخ يف مكان حيتاج فيه إىل استئذان، إىل شيخه فارغ القلب من األمور الشاغلة، وال يدخل 

  .على احلاضرين إذا دخل، وخيصه، ويسلم عليه وعليهم إذا انصرفيسلم و
فقدت إبراهيم احلريب  ما: كري يف احلضور إىل احللقة والدرس، فهذا أبو العباس يقول عن إبراهيم احلريبالتبوينبغي أيضاً  -

جلست إىل احلسن سبع سنني مل أخرم منه : قال  حنو مخسني سنة، وهذا وهب بن جرير عن أبيهمن جملس حنٍو أو لغٍة
  .يوماً واحداً، أصوم وأذهب إليه

  :، وكما قال الشاعر))العلم بالتعلمإمنا ((و
  إذا أنت مل تزرع وأبصرت حاصداً                                 ندمت على التفريط يف زمن البذِر

  .تدئ من يلقاهم بالسالمبيقتصد يف مشيه ويينبغي على حافظ القرآن أن  -
  .يصلي ركعتنيأن إذا دخل املسجد وينبغي عليه أيضاً  -
  .أن جيلس قريباً من شيخه، وال يشري عنده بيده اآلداب ومما ينبغي عليه وأيضاً من -
  . أال يتخطى رقاب الناس بل جيلس حيث ينتهي به الس، إال أن يأذن له الشيخ بالتقدمعليه أيضاًوينبغي  -
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  . له قعد وضم نفسهال يقيم أحداً من موضعه وال جيلس وسط احللقة، وال جيلس بني صاحبني إال بإذما، فإن فسحاو -
وحيسن خلقه مع أصحابه وأهل حلقته، وكان يف جملس عبدالرمحن بن مهدي ال  يستعمل لطيف اخلطاب يف الكالم -

  .يتحدث أحد، وال يربى قلم، وال يقوم أحد، كأمنا على رؤوسهم الطري، أو كأم يف الصالة
  . عدم اليأس من احلضور إىل احللقة، وقلة التحصيل-
  .راء واجلدال واحلديث الذي ليس له فائدة يف احللقة ترك امل-
  . بسكينة وأدب وخشوع- صلى اللـه عليه وسلم - مساع أحاديث النيب -
  . اإلنصات وعدم االنشغال أثناء الدرس-
  .]ناِفسونَوِفي ذَِلك فَلْيتنافَِس الْمت[ املنافسة يف أخذ العلم واحلرص عليه، مع عدم االستعجال، وترك املذاكرة -
  . ال بد من حفظ أسرار احللقة-
، وقال ابن ))كنا نستعني على حفظ احلديث بالعمل به: ((  أن يستعني على العلم وحفظه بالعمل به، قال وكيع-

حديث قط إال عملت به ولو  - صلى اللـه عليه وسلم -ما بلغين عن رسول اللـه : مسعت سفيان يقول: ((مهدي
احتجم  - صلى اللـه عليه وسلم - ما كتبت حديثاً إال وقد عملت به، حىت مر يب أن النيب: ((، وقال اإلمام أمحد))مرة

ثواب ((الشيخ األصبهاين يف شأن كتابه  ، وقال أبو))وأعطى أبا طيبة ديناراً، فأعطيت احلجام ديناراً حني احتجمت
  )).ت فيه حديثاً إال بعد أن استعملتهما عمل)): ((األعمال

، وأيضاً عن ))سيان وترك املذاكرةإمنا يذْهب العلم الن (( - رمحه اهللا - أن يراجع ما حيفظ وما تعلم، قال الزهري -
أن جربيل كان يعارضين بالقرآن كل سنة، وإنه (( : أسر ـصلى اهللا عليه وسلمـ  النيب  أن–رضي اهللا عنها -فاطمة 

 رضي اهللا عنه -رواه البخاري ومسلم من حديث أيب موسى  ، وأيضاً ما))العام مرتني، وال أراه إال حضر أجليعارضه 
تعاهدوا القرآن؛ فوالذي نفس حممد بيده هلو أشد تفلتاً من اإلبل يف : (( قال- صلى اهللا عليه وسلم -عن النيب  -

إمنا مثل صاحب : (( قال- صلى اهللا عليه وسلم - أن رسول اهللا -رضي اهللا عنه -، ويف حديث ابن عمر ))عقلها
  )).القرآن كمثل اإلبل املعلقة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن طلقها ذهبت

  . عدم اليأس واحتقار الذات عند يستغلق الفهم، أو يصعب احلفظ-
-لس، وقال حيىي بن سعيد  أن يترحم على شيخه ويدعو له، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر ردها فارق ذلك ا

، وقال ))ستة أدعو هلم سحراً، أحدهم الشافعي: ((، وقال اإلمام أمحد))أنا أدعو اهللا للشافعي حىت يف صاليت: ((القطان
وينبغي للمتعلم أن يحسن األدب مع معلمه وحيمد اهللا إذ يسر له من يعلمه من جهله، وحيييه ":الشيخ السعدي رمحه اهللا

 -ه من سنته، وينتهز الفرصة كل وقت يف األخذ عنه، ويكثر من الدعاء له حاضراً وغائباً؛ فإن النيب من موته ويوقظ
من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له حىت تروا أنكم : ((قال - صلى اهللا عليه وسلم

  ."!د ؟، وأي معروف أعظم من معروف العلم والنصح واإلرشا))كافأمتوه
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ال مينعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون : ((  احتمال الشيخ والصرب عليه، قال بالل بن أيب بردة-
يوشك أن يذهبوا أو ! إن قوماً يأتونك من أقطار األرض فتغضب عليهم: قيل البن عيينة: ((، وقال الشافعي))منا

  )).ينفعهم لسوء خلقي اهم محقى إذاً أن يتركوا م: ((، فقال))يتركوك
  . اإلكثار من الدعاء بالتوفيق واإلعانة لنيل العلم-
وأن . قال الشيخ أو شيخنا: أال خياطب الشيخ بامسه إال مقروناً مبا يشعر التعظيم الالئق به كقوله:  ومن اآلداب أيضاً-

 وأن يدعو له مدة حياِته، ويرعى يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب هلا، فإن عجز عن ذلك، قام وفارق ذلك الس،
وأن جيلس بني يديه جلسة األدب، ويصغي إليه ناظراً إليه، ، وأن يصرب على جفوته، وأن يشكره، ذريته وأقاربه بعد وفاِته

، ويقبل بكليته عليه، متعقالً لقوله، وال يلتفت من غري ضرورة، وال ينظر إىل ميينه أو مشاله أو فوقه أو قداِمِه بغري حاجة
وال سيما عند كالمه معه، وال يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، وال يكثر التنحنح من غري حاجة، وأن حيسن خطابه مع 

  .ه يف كالمهالشيخ قدر اإلمكان، وال يقاطع
  
  
  :املراجع* 
  .التبيان يف آداب محلة القرآن، لإلمام النووي. ١
  .معامل يف طريق طلب العلم، للشيخ الدكتور السدحان. ٢
  .محد العثمانللشيخ  النبذ يف آداب طلب العلم، .٣
  .منتقى اآلداب الشرعية، ملاجد العوشن. ٤
  
  
  

  
 Abo.osamah2@gmail.com  :بريد املدونة على د وجود أي مالحظة الرجاء مراسليتعن*

  Z-M3@HOTMAIL.COM): املاسنجر(وللتواصل املباشر 
  ونرحب بأي فكرة ختدم احملاضن واملؤسسات التربوية
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