فضل العلم وأخالق املتعلم

21من ذي احلجة 2341هـ املوافق  12من سبتمرب 1122م
أو ًال  :العناصر :
 -2فضل العلم ومكانة العلماء يف اإلسالم.
 -1احلث على طلب العلم والعمل به.
 -4بالعلم واألخالق ترتقي األمم.
 -3طالب العلم يبنون وال يهدمون.
ثانيًا -األدلة :
األدلة من القرآن :

َاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ}
اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ و َّ
 -2قال تعاىل{ :يَرْفَعِ َّ
[اجملادلة.]22 :
ب}
هلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو اْلأَلْبَا ِ
 -1وقال تعاىل ُ { :قلْ َ
[الزمر.]9:
اللهَ أَنْ َزلَ ِمنَ السَّمَاءِ مَاءً َفأَخْرَجْنَا ِبهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ
 -4وقال تعاىل  { :أَلَمْ تَرَ أَنَّ َّ
س وَالدَّوَابِّ وَاْلأَنْعَامِ
الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ( )12وَ ِمنَ النَّا ِ
اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ } [فاطر.]12-12 :
اللهَ ِمنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ َّ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَا ُنهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى َّ
كةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إَِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
اللهُ أ ََّنهُ لَا إَِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِ َ
 -3وقال تعاىل { :شَهِدَ َّ
الْحَكِيمُ} [آل عمران.]22 :
كةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي ِبأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
 -2وقال تعاىل{ :وَعَلَّمَ آدَمَ اْلأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِ َ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِنيَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ
أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ ِبأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَ ُقلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ}[البقرة. ]44 - 42 :
ق * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ *
 -1وقال تعاىل{ :اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَ َلقَ * خَ َلقَ اْلإِنْسَانَ ِمنْ عَ َل ٍ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق.]2 -2:
اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ
اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ َّ
 -2وقال تعاىل{ :الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ َّ
اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ } [غافر.]42:
آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ َّ
 -2وقال تعاىلَ {: :بلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُو ِر الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا
الظَّالِمُونَ} [العنكبوت.]39:
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األدلة من السنة واآلثار:
اللهِ (صلى اهلل عليه وسلم) يَقُولُ:
َ -2عنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رضي اهلل عنه) قَالَ  :سَمِعْتُ رَسُولَ َّ
كةَ لَتَضَعُ
َنةِ ،وَإِنَّ الْمَلَائِ َ
ق الْج َّ
اللهُ ِبهِ طَرِيقًا ِمنْ طُ ُر ِ
( َمنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ َّ
أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ ،وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ َلهُ َمنْ فِي السَّمَوَاتِ ،وَ َمنْ فِي اْلأَرْضِ،
ضلِ الْقَمَرِ لَيْ َلةَ الْبَدْرِ عَلَى سَاِئرِ
ضلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ ،كَفَ ْ
وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ ،وَإِنَّ فَ ْ
الْكَوَاكِبِ ،وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرََثةُ اْلأَنْبِيَاءِ ،وَإِنَّ اْلأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ،وَرَّثُوا الْعِلْمَ،
فَ َمنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ) ( سنن أبي داود).
اللهِ (صلى اهلل عليه وسلم)( :
 -1و َعنْ حُذَيْ َفةَ ْبنِ الْيَمَانِ (رضي اهلل عنه) قَالَ :قَالَ لِي رَسُولُ َّ
ضلِ الْعِبَادَةِ ،وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ )(رواه احلاكم يف املستدرك).
ضلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ ِمنْ فَ ْ
فَ ْ
 -4و َعنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ (رضي اهلل عنه) قَالَ :ذُكِرَ لِرَسُولِ اهللِ (صلى اهلل عليه وسلم) رَجُالَنِ
أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَاآلخَرُ عَالِمٌ ،فَقَالَ رَسُولُ اهللِ ( :فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ)،
هلَ السَّمَوَاتِ وَاألَرَضِنيَ حَتَّى
اللهَ وَمَالَئِكََتهُ وَأَ ْ
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اهللِ (صلى اهلل عليه وسلم)( :إِنَّ َّ
س اخلَيْرَ)(سنن الرتمذي).
النَّمْ َلةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى احلُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّا ِ
م السَّكِيَنةَ وَالْحِلْمَ
اللهُ عَ ْنهُ )( :تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْ ِ
 -3وَقَالَ عُمَرُ ْبنُ الْخَطَّابِ (رَضِيَ َّ
وَتَوَاضَعُوا لِ َمنْ تُعَلِّمُونَ وَلْيَتَوَاضَعْ لَكُمْ َمنْ تُعَلِّمُوَنهُ  ،وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَقُومُ
عِلْمُكُمْ بِجَهْلِكُمْ )( .أدب الدنيا والدين).
 -2و َعنْ رَجَاءِ ْبنِ حَيْوَةَ َعنْ مُعَاذِ ْبنِ جََبلٍ (رَضِيَ اهللُ تَعَالَى عَ ْنهُ) قَالَ« :تَعَلَّمُوا اْلعِلْمَ؛ َفإِنَّ تَعَلُّمَهُ
ِلهِ تَعَالَى خَشَْيةٌ ،وَطَلََبهُ عِبَادَةٌ ،وَمُذَاكَرََتهُ تَسْبِيحٌ ،وَالْبَحْثَ عَ ْنهُ جِهَادٌ ،وَتَعْلِي َمهُ لِ َمنْ لَا يَعْلَمُ
ل َّ
َنةِ ،وَاْلأُنْسُ فِي الْوَحْشَةِ،
ل الْج َّ
ه ِ
صَدَ َقةٌ ،وَبَذَْلهُ ِلأَهْ ِلهِ قُرَْبةٌ؛ ِلأ ََّنهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ،وَمَنَارُ أَ ْ
وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرَْبةِ ،وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ ،وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ،وَالسِّلَاحُ عَلَى
اْلأَعْدَاءِ ،وَالدِّينُ عِنْدَ الْأَجِلَّاءِ ،يَرْفَعُ اهللُ تَعَالَى ِبهِ أَقْوَامًا ،وَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً وَأَئِمَّةً،
كةُ فِي خِلَّتِهِمْ ،وَ ِبأَجْنِحَتِهَا
تُقْتَبَسُ آثَارُهُمْ ،وَيُقْتَدَى بِفِعَالِهِمْ ،وَيُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ ،تَرْغَبُ الْمَلَائِ َ
َامهُ ،وَسِبَاعُ الطَّيْرِ
تَمْسَحُهُمْ ،يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ ،حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ وَهَو ُّ
وَأَنْعَا ُمهُِ ،لأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ ِمنَ الْجَ ْهلِ ،وَمِصْبَاحُ اْلأَبْصَا ِر ِمنَ الظُّلْمِ ،يَبْلُغُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ
دلُ بِالصِّيَامِ ،وَمُدَارَسَ ُتهُ بِالْقِيَامِِ ،بهِ
جةَ الْعُلْيَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْ ِ
اْلأَخْيَارِ ،وَالدَّرَ َ
صلُ اْلأَرْحَامُ ،وَيُعْرَفُ الْحَلَالُ ِمنَ الْحَرَامِ ،إِمَامُ الْعُمَّالِ ،وَالْعَ َملُ تَابِ ُعهُ ،يُلْهَ ُمهُ السُّعَدَاءَ،
تُو َ
وَيُحْرَ ُمهُ اْلأَشْقِيَاءِ» [حلية األولياء وطبقات األصفياء (.])149 /2
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ثالثًا  :املوضوع:
نستقبل يف هذه األيام عامًا دراسيًا جديدًا  ،نسأل اهلل تعاىل أن يكون عام فالحٍ وجناحٍ لكل
طالب علم خيلص هلل تبارك وتعاىل يف طلبه للعلم ،وهذا جيعلنا نتحدث اليوم عن فضل العلم
وأخالق املتعلم  ،فمما ال شك فيه أن للعلم مكانة عالية يف اإلسالم  ،فهو حياة القلوب ونور األبصار،
به يبلغ اإلنسان منازل األبرار  ،وبه يطاع اهلل  ،وبه يعبد  ،وبه يوحد ،وبه يُمَجَّد وبه توصل األرحام ،
وبه ترفع األمم أعلى الدرجات  ،فاإلسالم دين العلم  ،ال يُعرَفُ دينٌ مثلُه أشاد بالعلم وحثَّ عليه ،
ورغب يف طلبه  ،ونوَّه مبكانة أهله  ،وأعلى من قدرهم  ،وبني فضل العلم وأثره يف الدنيا واآلخرة ،
وحضَّ على التعلم والتعليم  ،وحسبنا أن أول آيات نزلت من الوحي على قلب رسول اهلل (صلى اهلل
عليه وسلم) أشارت إىل فضل العلم  ،حيث أمرت بالقراءة وهي مفتاح العلم  ،ونوّهت بالقلم وهو
أداة نقل العلم  ،وذلك يف قوله تعاىل{ :اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَ َلقَ * خَ َلقَ اْلإِنْسَانَ ِمنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ اْلإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} [العلق.]2 -2:
فهذه أول صيحة تنوِّه بقيمة العلم ،وتعلن احلرب على األُمِّيَّة الغافلة ،وجتعل اللبنة األوىل
يف بناء كل إنسان عظيم أن يقرأ وأن يتعلَّم  ،فهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن مكانة العلم
يف اإلسالم ال تدانيها مكانة  ،وقد دل على ذلك أنه املنحة اإلهلية اليت رفع اهلل بها مقام آدم على
ما دونه من املالئكة (عليهم السالم)  ،قال تعاىل{ :وَعَلَّمَ آدَمَ اْلأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فَقَالَ أَنْبِئُونِي ِبأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِنيَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ ِبأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنَْبأَهُمْ ِبأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَ ُقلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ
السمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ}[البقرة. ]44 - 42 :
َّ
ولقد عين اإلسالم بالعلم عناية فائقة  ،وحث أتباعه على طلبه ،والبحث والتفكري يف كل
ميدان من ميادين املعرفة ،وكل جمال من جماالت احلياة  ،والقرآن الكريم به الكثري من اآليات
اليت تشري إىل هذا ،قال تعاىل َ {:بلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا
إِلَّا الظَّالِمُونَ} [العنكبوت.]39:
إنّ العلم يثمر لصاحبه اخلري واهلداية ،وفضله يزداد عند طالبه ،وقد شرف احلق سبحانه
وتعاىل العامل وميزه عن غريه ،وأخرب أنه ال يعقل آياته ويفهمها حق فهمها وينزهلا املكانة الالئقة بها
إال العاملون ،فقال سبحانهُ { :قلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
اْلأَلْبَابِ} [الزمر ، ]9 :فالعلم يف ذاته غاية ؛ يدل على ذلك ما جاء َعنْ مُعَاذِ ْبنِ جََبلٍ (رَضِيَ اهللُ
ِلهِ تَعَالَى خَشَْيةٌ ،وَطَلََبهُ عِبَادَةٌ ،وَمُذَاكَرََتهُ تَسْبِيحٌ ،وَالْبَحْثَ
تَعَالَى عَ ْنهُ ) قَالَ« :تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ؛ َفإِنَّ تَعَلُّ َمهُ ل َّ
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عَ ْنهُ جِهَادٌ ،وَتَعْلِي َمهُ لِ َمنْ لَا يَعْلَمُ صَدَ َقةٌ ،وَبَذَْلهُ ِلأَهِْلهِ قُرَْبةٌ؛ ِلأ ََّنهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ،وَمَنَارُ أَهْلِ
َنةِ ،وَاْلأُنْسُ فِي الْوَحْ َشةِ ،وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرَْبةِ ،وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ ،وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ
الْج َّ
وَالضَّرَّاءِ ،وَالسِّلَاحُ عَلَى اْلأَعْدَاءِ ،وَالدِّينُ عِنْدَ اْلأَجِلَّاءِ..
م السَّكِيَنةَ وَالْحِلْمَ
اللهُ عَ ْنهُ) ( :تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْ ِ
وَقَالَ عُمَرُ ْبنُ الْخَطَّابِ (رَضِيَ َّ
وَتَوَاضَعُوا لِ َمنْ تُعَلِّمُونَ وَلْيَتَوَاضَعْ لَكُمْ َمنْ تُعَلِّمُوَنهُ  ،وَلَا تَكُونُوا ِمنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَقُومُ عِلْمُكُمْ
بِجَهْلِكُمْ )( .أدب الدنيا والدين).
فطبيعة اإلسالم تفرض على األمة املسلمة أن تكون أمة متعلمة ترتفع فيها نسبة املثقفني،
وتهبط أو تنعدم نسبة اجلاهلني  ،فإن قيمة العلم يف اإلسالم كقيمة احلياة بالنسبة لإلنسان.
وكذلك أعلى القرآن الكريم من شأن العلم ،فعبَّر عنه بالسلطان  ،فقال تعاىل{ :الَّذِينَ
اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا }[غافر ،]42:وقال
يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ َّ
اللهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ِإنْ فِي صُدُو ِرهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ
تعاىل{ :إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ َّ
بِبَاِلغِيهِ}[غافر .]21:وهلل در سيدنا عليّ (رضي اهلل عنه) حني قال ( :العلم خريٌ من املال  ،العلم
حيرسك وأنت حترس املال  ،والعلم حاكم واملال حمكوم  ،واملال تنقصه النفقة والعلم يزكو
باإلنفاق).
فالعلم ضرورة مُلِحَّة ،وحاجة ماسَّة  ،عليها تتوقف سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة .ومن هنا
كان طلب العلم فريضةً  ،كما روى ابن ماجة َعنْ أَنَسِ ْبنِ مَالِكٍ (رضي اهلل عنه) قَالَ :قَالَ رَسُولُ
ضةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ).
اللهِ (صلى اهلل عليه وسلم)( :طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِي َ
َّ
وأما عن فضل العلماء ومنزلتهم ؛ فقد مدح اهلل أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم  ،ورفع
منازهلم وقدَّر جهودَهم  ،ومسا بدرجاتهم حتى قرَنَهم احلق سبحانه بنفسه ومالئكته يف الشهادة
كةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
اللهُ أ ََّنهُ لَا إَِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِ َ
بوحدانيته واإلقرار بعدالته ،قال تعاىل {:شَهِدَ َّ
اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
ع َّ
لَا إَِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[آل عمران .]22:وقال عز وجل{ :يَرْفَ ِ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِريٌ} [اجملادلة .]22:وما ذلك إال ألن العلماء أكثر الناس
معرفة بربهم ،وأحرص الناس على تبليغ كالم خالقهم  ،بل هم أكثر الناس خشية هلل مبا أدركوا من
اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ } [فاطر.]12 :
اللهَ ِمنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ َّ
آثار قُدرته وعظمته ،فقال { :إِنَّمَا يَخْشَى َّ
ومن ثم فإن للعلماء مكانة عظيمة حفظها هلم الشرع احلنيف لعظم قدرهم يف األمة  ،فهم
ورثة األنبياء وهم املفضلون بعد األنبياء على سائر البشر  ،ف َعنْ أَبِي أُمَا َمةَ البَاهِلِيِّ (رضي اهلل عنه)
قَالَ :ذُكِرَ لِرَسُولِ اهللِ (صلى اهلل عليه وسلم) رَجُالَنِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَاآلخَرُ عَالِمٌ ،فَقَالَ رَسُولُ اهللِ
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ل اهللِ (صلى اهلل
ضلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ) ،ثُمَّ قَالَ رَسُو ُ
(صلى اهلل عليه وسلم) ( :فَ ْ
هلَ السَّمَوَاتِ وَاألَرَضِنيَ حَتَّى النَّمْ َلةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى احلُوتَ
اللهَ وَمَالَئِكََتهُ وَأَ ْ
عليه وسلم)( :إِنَّ َّ
لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ اخلَيْرَ)(سنن الرتمذي).
هلَ الذِّ ْكرِ
سأَلُوا أَ ْ
لذلك أمر سبحانه وتعاىل بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم فيما يشكل  ،فقال{ :فَا ْ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل.]34 :
وأما عن احلث على طلب العلم والعمل به  ،فإن طلب العلم والسعي يف حتصيله واجب
على كل مسلم ومسلمة  ،ولقد أوضح رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم) فضيلة طلبه يف حديث يدفع
كل من قرأه بتدبر إىل املسارعة يف طلب العلم  ،وإفناء العمر يف سبيل حتصيله  ،فقَالَ َ ( :منْ سَلَكَ
كةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ
َنةِ ،وَإِنَّ الْمَلَائِ َ
اللهُ بِهِ طَرِيقًا ِمنْ طُ ُرقِ الْج َّ
طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ َّ
الْعِلْمِ ،وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ َلهُ َمنْ فِي السَّمَوَاتِ ،وَ َمنْ فِي اْلأَرْضِ ،وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ ،وَإِنَّ فَضْلَ
ضلِ الْقَمَرِ لَيْ َلةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ،وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرََثةُ اْلأَنْبِيَاءِ ،وَإِنَّ اْلأَنْبِيَاءَ
الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ ،كَفَ ْ
لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ،وَرَّثُوا الْعِلْمَ ،فَ َمنْ أَخَذَهُ أَخَذَ ِبحَظٍّ وَافِ ٍر) ( سنن أبي داود).
وقد جاء عن سلف األمة الصاحل (رضي اهلل عنهم وأرضاهم) عدة معان جديرة بالذكر
والعناية؛ تبني حقيقة الطلب الشرعي للعلم واهلمة اليت ينبغي أن يكون عليها طالب العلم .من ذلك:
ما روي عن ابن مسعود (رضي اهلل عنه )قال :ليس العلم بكثرة الرواية؛ وإمنا العلم اخلشية ،وكان
احلسن البصري (رضي اهلل عنه) يقول :اعملوا ما شئتم أن تعملوا فو اهلل ال يؤجركم اهلل تعاىل عليه
حتى تعملوا؛ فإن السفهاء همتهم الرواية؛ وإن العلماء همتهم الرعاية .وَقَالَ مالك :العلم نور جيعله
اهلل حيث يشاء وليس بكثرة الرواية؛ ولذلك قال الشافعي رضي اهلل عنه :إذا ذكر العلماء فمالك
النجم الثاقب؛ وما أحد أمنّ عليّ من مالك .
ولقد كان يف األمة اإلسالمية مناذج من العلماء الذين أثْرُوا احلياة بعلمهم وأخالقهم ،
وإعمال فكرهم ،منهم على سبيل املثال :عبد اهلل بن عباس ( رضي اهلل عنهما ) حرب األمة وترمجان
القرآن ،عُرِفَ بشيخ املفسرين  ،وعبد اهلل بن عمر (رضي اهلل عنهما ) من السبعة املكثرين لرواية
احلديث ،ومعاذ بن جبل (رضي اهلل عنه) حامل لواء العلماء يوم القيامة  ،وأتى من بعدهم أئمة
أعالم ملؤوا األرض علمًا منهم  :ابن النفيس الدمشقي الذي نبغ يف الطب وأول من اكتشف الدورة
الدموية  ،وأبو بكر الرازي  ،وابن سينا ،وغريهم كثري ممن أفادوا البشرية بعلمهم وكانوا مثلًا حيتذى
بهم  ،فالواجب على شباب األمة أن حيذوا حذوهم وأن ينهلوا من العلم حتى ينهضوا باألمة ،على
أن من اخلطورة مبكان أن يتصدى اإلنسان للفتوى بدون علم ،فيضل الناس ،يقول النيب (صلى
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كنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ
اللهَ الَ يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ ِمنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا وَلَ ِ
اهلل عليه وسلم)« :إِنَّ َّ
وَيُبْقِى فِى النَّاسِ رُءُوسًا جُهَّاالً يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ»[ صحيح مسلم ].
ومن هذا يتضح أن اإلسالم يدعو إىل العلم ويُحرر العقل  ،وحيثّ على النظر يف الكون،
ويُنشِئ العقلية العلمية اليت تبدع وتبتكر ،ويرفض العقلية اجلاهلة املستسلمة لكل ما يتوارثه الناس،
دون مناقشة له  ،فاألمة اإلسالمية ال ميكن هلا أن تنهض إال بالعلم  ،وال ميكن هلا أن تتبوأ مكان
الصدارة إال بالعلم  ،وال ميكن هلا أن تقضي على التخلف واألمراض والفقر إال بالعلم  ،وال ميكن هلا
أن تقود غريها إال بالعلم  ،فالعلم هو األساس لوحدتها  ،هو األساس لفالحها أفرادًا ومجاعات ،
اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ
فالعلم مأمور به قبل العمل  ،ألنه أساس له قال اهلل تعاىل { :فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إَِلهَ إِلَّا َّ
َاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} [حممد.]29 :
وَلِلْمُؤْمِنِنيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ و َّ
فالعلم يبين األفراد وينهض باجملتمعات؛ وبه تقوى الدول وتتقدم األمم ؛ والواقع خري شاهد
على أن األمم والدول اليت اعتمدت العلم سبيالً لنهضتها ؛ صارت يف مقدمة األمم؛ وأن غريها ممن
تقاعست بقيت يف ذيل األمم .ومن ثم رأينا احلق حني ذكر العلوم مجلة وتفصيالً؛ قدم العلوم
التجريبية على العلوم الدينية؛ ألن عمارة األرض إمنا تكون بتطبيق نظريات الكتاب على واقع
اللهَ أَنْ َزلَ ِمنَ السَّمَاءِ مَاءً َفأَخْرَجْنَا ِبهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا
احلياة واألحياء .قال عز وجل{ :أَلَمْ تَرَ أَنَّ َّ
أَلْوَانُهَا وَ ِمنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ * وَ ِمنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَاْلأَنْعَامِ
اللهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ * إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ
اللهَ ِمنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ َّ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَا ُنهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى َّ
اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانَِيةً يَرْجُونَ تِجَارَةً َلنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ
َّ
ِنهُ غَفُورٌ شَكُورٌ}[فاطر ]41 - 12 :فلنعد إىل العلم؛ فالعلم ينبغي أن يكون أوالً؛
وَيَزِيدَهُمْ ِمنْ فَضْ ِلهِ إ َّ
وثانياً ،،،،،،،وعاشراً؛ على أن يتبعه العمل؛ باعتباره الرتمجة احلرفية لقوانني العلم ونظرياته؛ ليتم
بذلك التفاعل بني النظرية والتطبيق.
والبد لطالب العلم من آداب جيب أن يتحلى بها ،نتعلمها مما فعله سيدنا موسى كليم اهلل
( عليه السالم) – وهو نيب مرسل من أولي العزم من الرسل – مع عبدٍ من عباد اهلل يتعلم منه ،كما
هلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّ َمنِ مِمَّا عُلِّمْتَ
حكى القرآن الكريم ذلك يف قوله تعاىل { :قَالَ َلهُ مُوسَى َ
رُشْدًا * قَالَ إِنَّكَ َلنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ ِبهِ خُبْرًا * قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ
اللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا } (الكهف)19 - 11
شَاءَ َّ
كما أن على العامل أن يكون متزينًا جبميل األخالق ،فالعلم إن مل يرافقه أخالق وقيم ال وزن له وال
اعتبار ،وال أثر له يف سلوك صاحبه وال يف تغيري اآلخرين ،وصدق الشاعر حني قال :
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َـوجْ ربـُّــهُ بِــخَـالقِ
ال تَحْـسَنبَّ الـعِـلمَ يَـنـفعُ وَحــدَهُ *** مــا لَمْ يـُـتـ َّ
فالبد إذًا للعامل ولطالب العلم أن يتحليا بكريم األخالق وأن يكون عملهما متفقًا مع قوهلما
حتى يؤثر ذلك يف اجملتمع ،فعندما ربطت األمة بني العلم واألخالق  ،عاشت يف عزة ورفعة بني
األمم  ،وحيث كان اخللق والعلم توأمني ،كان الرقي  ،وكان االزدهار ،ومل يعرف يف التاريخ مثل
حضارة أمتنا العظيمة  ،اليت كان أساسها العلم واألخالق الفاضلة املستقاة من اإلسالم  ،وصدق النيب
الكريم (صلى اهلل عليه وسلم) حيث قال ( :إِنَّمَا بُعِثْتُ ِلأُتَمِّمَ مَكَارِمَ اْلأَخْلَاقِ)[ رواه احلاكم يف
املستدرك].
والعلم النافع هو العلم الذي يقود صاحبه إىل الفضائل  ،وحيمله على التحلي باألخالق
العالية  ،ويوجهها ويرشّدها وحيافظ عليها  ،فمن مثرات العلم النافع أنه يساعد على البناء والتعمري ،
وليس اهلدم والتخريب  ،يساعد يف اإلصالح ال اإلفساد  ،فعلى كل طالب علم أن يتخلق بأخالق
اإلسالم  ،وأن يتأدب بآداب العلماء  ،وأن يسخر العلم الذي تعلمه خلدمة البشرية وبناء القيم يف
ِمةُ طالب العلم االبتكار واإلبداع والتفوق ،ال اهلدم
النفوس  ،حتى ال تنتشر الفوضى ويعم الفساد ،فه َّ
والتخريب واإلفساد ،فالعلم يدفع صاحبه إىل البناء ال اهلدم ،وإىل استخدام العقل ال إىل إهماله وال
إىل تعطيله.
إننا حباجة إىل تذكري أبنائنا وبناتنا يف املدارس واملعاهد واجلامعات بفضل العلم؛ وحثهم
على طلبه خدمة ألنفسهم وجمتمعاتهم ورفعة ألهليهم وأوطانهم.
وجيدر بنا وحنن نتحدث عن فضل العلم وأخالق املتعلم أن نتذكر هذه األُسَرَ غري القادرة
وما تتكبده يف بداية الدراسة ،وأن نقف إىل جوارهم فيمتد نهر العطاء إليهم واألخذ بأيدي أبنائهم
إىل طريق التفوق والنجاح ،فهؤالء لَبِناتٌ قوية يف صرح التنمية والتقدم ،وأفضل أبواب النفقة تعليم
الناس اخلري.
نسأل اهلل تعاىل أن يرزقنا العلم النافع  ،وأن جيعلنا من السعداء العاملني به  ،إنه ولي ذلك
والقادر عليه ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

