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 تقدمي طهارة النفس عن رذائل األخالق ومذموم األوصاف إذ العلم عبادة القلب :الوظیفة األوىل*
وصالة السر وقربة الباطن إىل اهللا تعاىل؛ وكما ال تصح الصالة اليت هي وظیفة اجلوارح الظاهرة إال بتطهري 

 تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إال بعد طهارته عن الظاهر عن األحداث واألخباث فكذلك ال
.خبائث األخالق وأجناس األوصاف

م ا ج ع ل  { أن یقلل عالئقه من االشتغال بالدنیا فإن العالئق شاغلة وصارفة :الوظیفة الثانیة*
رة قصر ت عن درك احلقائق ومهما توزعت الفك].4:األحزاب[}الل ه  ِلر ج ٍل ِمن  ق ل ب ی ِن ِفي ج و ِفِه

العلم ال یعطیك بعضه حىت تعطیه كلك، فإذا أعطیته كلك فأنت من إعطائه إیاك بعضه على :"ولذلك قیل
، والفكرة املتوزعة على أمور متفرقة كجدوٍل تفر ق ماؤه فنّشفت األرض بعضه واختطف اهلواء بعضه "خطر

.فال یبقى منه ما جيتمع ویبلغ املزروع

 أن ال یتكرب على العامل وال یتأم ر على املعلم ویذعن لنصیحته إذعان املریض : الثالثةالوظیفة*
.وینبغي أن یتواضع ملعلمه ویطلب الثواب والشرف خبدمته.اجلاهل للطبیب املشفق احلاذق

فال ینبغي لطالب العلم أن یتكرب على املعلم، ومن تكربه على املعلم أن یستنكف عن االستفادة إال من
املرموقني املشهورین وهو عني احلماقة فإن العلم سبب النجاة والسعادة، ومن یطلب مهربا من سبٍع ضار 

یفرتسه مل یفرق بني أن یرشده إىل اهلرب مشهور أو خامل، فاحلكمة ضالة املؤمن یغتنمها حیث یظفر هبا 
.ویتقلد املنة ملن ساقها إلیه كائنا من كان

ِإن  ِفي َذِلك  ل ِذك ر ى ِلم ن  ك ان  ل ه  ق ل ب  {ضع وإلقاء السمع قال اهللا تعاىل فال ینال العلم إال بالتوا
ومعىن كونه ذا قلب أن یكون قابال للعلم فهما ، مث ال تعینه ]37:ق[}َأو  َأل ق ى الس م ع  و ه و  َشِهید 

ألقي إلیه حبسن اِإلصغاء القدرة على الفهم حىت یلقي السمع وهو شهید، حاضر القلب لیستقبل كل ما 
.والضراعة والشكر والفرح وقبول املن ة

 أن یتحرز اخلائض يف العلم يف مبدأ األمر عن اِإلصغاء إىل اختالف الناس، سواء :الوظیفة الرابعة*
فإن ذلك یدهش عقله وحيی ر ذهنه وی فت ر رأیه :كان ما خاض فیه من علوم الدنیا أو من علوم اآلخرة

عن االدراك واالطالع، بل ینبغي أن یتقن أوال الطریق احلمیدة الواحدة املرضیة، مث بعد ذلك وی ی ئسه 
.یصغي إىل املذاهب

 أن ال یدع طالب العلم فنا  من العلوم احملمودة وال نوعا  من أنواعه إال وینظر :الوظیفة اخلامسة*
 التبح ر فیه وإال اشتغل باألهم منه فیه نظرا  یط لع به على مقصده وغایته، مث إن ساعده العمر طلب

واستوفاه، فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض، ویستفید منه يف حال االنفكاك عن عداوة ذلك 

و ِإْذ ل م  ی ه ت د وا ِبِه ف س ی ق ول ون  ه َذا {:العلم بسبب جهله، فإن الناس أعداء ما جهلوا قال تعاىل
].11:األحقاف[}ِإف ك  ق ِدمي 

فإن . أن ال خيوض يف كل فنون العلم دفعة بل یراعي الرتتیب ویبتدئ باألهم:الوظیفة السادسة*
العمر إذا كان ال یتسع جلمیع العلوم غالبا  فاحلزم أن یأخذ من كل شيء أحسنه، وعلى اجلملة فأشرف 

البشر فیه رتبة العلوم وغایتها معرفة اهللا عز وجل وهو حبر ال یدرك منتهى غوره، وأقصى درجات 
.األنبیاء مث األولیاء مث الذین یلوم

 أن ال خيوض يف فن حىت یستوىف الفن الذي قبله؛ فإن العلوم مرتبة ترتیبا  :الوظیفة السابعة*
ولیكن قصده يف كل علم یتحراه .ضروریا  وبعضها طریق إىل بعض، واملوفق من راعى ذلك الرتتیب والتدریج

.هالرتقي إىل ما هو فوق

 أن یكون قصد املتعلم يف احلال حتلیة باطنه وجتمیله بالفضیلة ويف املآل القرب :الوظیفة الثامنة*
من اهللا سبحانه والرتقي إىل جوار املأل األعلى من املالئكة واملقربني، وال یقصد به الریاسة واملال واجلاه 

سائر العلوم، أعين ومماراة السفهاء ومباهاة األقران، ومع هذا فال ینبغي له أن ینظر بعني احلقارة إىل 
علم الفتاوى، وعلم النحو واللغة املتعل قني بالكتاب والسنة وغري ذلك من ضروب العلوم اليت هي فرض 

.كفایة
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: الشفقة على املتعلمني وأن ی جریهم جمرى بنیه، قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم:الوظیفة األوىل*

، بأن ]أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان[" أنا لكم مثل الوالد لولدهإمنا"
یقصد إنقاذهم من نار اآلخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدین ولدمها من نار الدنیا، ولذلك صار حق 

ة فإن الوالد سبب الوجود احلاضر واحلیاة الفانیة واملعلم سبب احلیا:املعلم أعظم من حق الوالدین
.الباقیة

 أن یقتدي بصاحب الشرع صلوات اهللا علیه وسالمه فال یطلب على إفادة العلم :الوظیفة الثانیة*
أجرا  وال یقصد به جزاء وال شكرا  بل یعل م لوجه اهللا تعاىل وطالبا  للتقرب إلیه وال یرى لنفسه منة 

.وهبمعلیهم وإن كانت املنة الزمة علیهم بل یرى الفضل هلم إذ هذبوا قل

 أن ال یدع من نصح املتعلم شیئا  وذلك كأن مينعه من التصد ي لرتبة قبل :الوظیفة الثالثة*
استحقاقها والتشاغل بعلم خ في  قبل الفراغ من اجللي  مث ینبهه على أن الغرض بطلب العلوم القرب إىل 

بأقصى ما ميكن فلیس ما یصلحه اهللا تعاىل دون الریاسة واملباهاة واملنافسة، ویقدم تقبیح ذلك يف نفسه 
.العامل الفاجر بأكثر مما یفسده

 وهي من دقائق صناعة التعلیم أن یزجر املتعلم عن سوء األخالق بطریق :الوظیفة الرابعة*
وبطریق الرمحة ال بطریق التوبیخ، فإن التصریح یهتك حجاب اهلیبة ویورث .التعریض ما أمكن وال یصرح

.الف ویهیج احلرص على اِإلصراراجلرأة على اهلجوم باخل

. أن املتكفل ببعض العلوم ینبغي أن ال یقب ح  يف نفس املتعلم العلوم اليت وراءه:الوظیفة اخلامسة*

 أن یقتصر باملتعلم على قدر فهمه فال یلقي إلیه ما ال یبلغه عقله فینفره :الوظیفة السادسة*
فلیبّث إلیه احلقیقة إذا علم أنه .شر صلى اهللا علیه وسلمأو خيبط علیه عقله، اقتداء يف ذلك بسید الب

ما أحد  حيدُث قوما  حبدیٍث ال تبلغه عقوهلم إال ":یستقل بفهمها، وقال ابن مسعود كما أخرج مسلم
".كان فتنة على بعضهم

 أن املتعلم القاصر ینبغي أن ی لقى إلیه اجللي الالئق به وال ی ذكر له أن :الوظیفة السابعة*
وراء هذا تدقیقا  وهو یدخره عنه فإن ذلك یفرت رغبته يف اجللي ویشوش علیه قلبه ویوهم إلیه البخل 

فما من أحد إال وهو راض عن اهللا سبحانه يف كمال عقله .به عنه إذ یظن كل أحد أنه أهل لكل علم دقیق
.وأشدهم محاقة وأضعفهم عقال هو أفرحهم بكمال عقله

ن یكون املعلم عامال  بعلمه فال یكذِّب  قوله فعله، ألن  العلم ی درك  بالبصائر  أ:الوظیفة الثامنة*
فإذا خالف العمل  العلم  منع الرشد، وكل من تناول .والعمل یدرك باألبصار وأرباب األبصار أكثر

ه شیئا  وقال للناس ال تتناولوه فإنه سم مهلك سخر الناس به واهتموه وزاد حرصهم على ما ن هوا عن
.لوال أنه أطیب األشیاء وألذها ملا كان یستأثر  به:فیقولون

، ولذلك كان وزر ]44:البقرة[}َأت ْأم ر ون  الن اس  ِبال ِبر  و ت نس و ن  َأنف س ك م {:وقال اهللا تعاىل
.العامل يف معاصیه أكثر من وزر اجلاهل إذ یزل بزلته عامل كثري ویقتدون به

2حة صف


