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 العنصر األول: منزلة العلم واحلث عليه يف اإلسالم

 ناسبة نقف مع حضراتكم حول: ) منزلة العلم وأثره يف هنضة األمة (.بعد أايم قالئل نستقبل عاماً دراسياً جديداً ؛ وهبذه امل :عباد هللا
علت  بنتا لرفتع ال تل عنأتا أن أتان أول متا نتزل مت  التوح   -عتز وجتل  -لقتد بلتتع عنايتة   اهتتم اسستالم بقي تة العلتم أهتا اهت تام  و قد ف 

ْستتما َربأاتت}نبينتا أعمتتم أل تتة هتبرب هبتتا جويتتل هتت  قولت  تعتتا : َل َ اقْترَأْ ِبا ََ يف أول آيتتة  ِبلقتترا و والعلتتم   عتتز وجتل أمتتر  ؛ و ( 1العلتت :){َك الَّتذا  
فتال يستتو  عنتد   التذ  يعلتم والتذ    نزلع م  القرآن دليل واضح عل  أمهية العلم يف تكوي  عقل اسنسان ويف رفع  إ  املكانة الستامية

َهتْل َيْستَتوا  الَّتذايَ  يَتْعَل  توَن } م مت  ورثتة األنبيتا  واملرستلق  يقتول   تبتار: تعتا : ال يعلم  فأهل العلم هلم مقام عميم يف شريعتنا الترا   ف
َتتا يَتتَتتذَأَّر  أ ول تتو اأْلَْلبَتتا ا  ال يستتتو  التتذ  يعلتتم والتتذ  ال يعلتتم  أ تتا ال يستتتو  امتت  وامليتتع  والستت يع   فتت( 9الزمتتر: ) {َوالَّتتذايَ  اَل يَتْعَل  تتوَن إا َّ

 صري واألع    فالعلم نور ي تد  ب  صاحب  إ  الطري  السو   وخيرج ب  م  المل ات إ  النور. واألصم  والب
تتْنك ْم َوالَّتتذايَ  أ وت تتوا اْلعاْلتتَم َدَرَجتتات  }ويرفتتع   التتذ  يطلتتم العلتتم والتتذ  يع تتل بتت  أ تتا ي تتا   قتتال تعتتا :  َُّ  الَّتتذايَ  آَمن تتوا ما )اجملادلتتة:  {يَتْرفَتتعا ا

رفع الذي  أوتوا العلتم مت  املتنيمنق ب ضتل عل  تم وستابقت م درجتات أ  علت  مت  ستواهم يف النتة. قتال القتروا:  أ  يف ال توا  ( أ  ي11
هتذه يف اآلَرو ويف الكرامة يف الدنيا  فريفع املنيم  عل  م  لتي  ؤتنيم  والعتال علت  مت  لتي  بعتال  وقتال ابت  مستعود: متد    العل تا  يف 

  أ.هت: أن  يرفع   الذي  أوتوا العلم عل  الذي  آمنوا ول ينيتوا العلم )درجات( أ  درجات يف دين م إذا فعلوا ما أمروا ب .اآلية  واملعىن
ت:}أِب    لنا أأل الصتيد التذ  صتاده الكلتم املعلتم  وإذا صتاده ألتم  تري معلتم ال ينيأل ول رف العلم تلَّ هَل تْم ق تْل أ حا لَّ َيْستأَلوَنَك َمتاَذا أ حا

َُّ  َفك ل توا  اَّت تَ  اْلَتَوارا ا م َكلأاباتَق تت َعلأا  توهَن  َّ  اَّتا َعلََّ ك تم  ا َُّا َعَلْيت ا َلك م  الطَّيأاَبات  َوَما َعلَّْ ت ْم ما [ فلتوال 4]املائتدو: {ا أَْمَستْكَ  َعلَتْيك ْم َواذْأ تر وا اْستَم ا
هتذا يف عتال الكتال   رفعت    وا   وقد عل ت  أيتف يصتيد  وأيتف هستك لصتاحب   فضل العلم لكان فضل صيد الكلم املعلم والاهل س

 !؟ف ا ِبلك ؤ  تعلم الكتا  والسنةدرجة ع  أقران  ِبلعلم 
نَّ َلفاتَع بْتَ  َعتْ  َعتامارا بْت ا َواثالَتَة َألا الطَْ ْيتلا   أَ ف؛ حستم وال نستم فتوث أ تري مت  األأتابرويبلغ م  فضل العلم أنت  يرفتع قتدر ألي لتي  هلتم 

تتَة   فَتَقتاَل ع َ تر   َلْ َع َعلَت  أَْهتتلا الْتَوادا  ؟ قَتتاَل : َعْبتدا اْمَتارا ا   َلقاتتَ  ع َ تَر بْتَ  ابَْطَّتتا ا باع ْستَ اَن   وََأتاَن ع َ تتر  اْستتَتْعَ َل   َعلَت  َمكَّ َْ : َمتت ا اْستَت
َلْ ع  َعلَتتْي ام  ابْتتَ  أَبْتتتزََ   قَتتاَل : َوَمتت ا ابْتت َْ ْم َمتتْوً  ؟ قَتتاَل : إانَّتت   قَتتارا   اْستتَت َلْ َع َعلَتتْي ا َْ تتْ  َمَوالاينَتتا   قَتتاَل ع َ تتر  : فَاْستتَت    أَبْتتتزََ ؟ قَتتاَل : َرج تتل  ما

ْلَ رَائاضا   قَاض    قَاَل ع َ ر  : أََما إانَّ نَبايَّك ْم َصتلَّ    َعلْيت ا وَستلَّ  َتَذا اْلكاتَتا ا أَقْتَواًمتا   َوَيَضتع   َم قَتالَ لاكاَتا ا  ا تَتَعاَ    َعالا  ِبا َ يَتْرفَتع  هبا َُّ : إانَّ ا
رايَ . ََ  ) أمحد والبي ق  يف ال عم والسن  الكَو واب  ماجة بسند حس (. با ا آ
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َو   قَتاَل : مَاْعتع  ه َريْتترَ  الدنيا ؤ  في ا إال م  انتسم ل رف العلم عاملا أان أو متعل ا  فعت  أل -صل    علي  وسلم  -وقد لع  الرسول 
تتتَو يَتق تتتول  :     التتتْدنْتَيا َمْلع ونَتتتة    َمْلع تتتون  َمتتتا فايَ تتتا   إاالَّ ذاْأتتتَر  ا   َوَمتتتا َواالَه    أَْو َعالاً تتتا   أَْو م تَتَعلأاً تتتا.  َرس تتتوَل  ا َصتتتلَّ    َعلْيتتت ا وَستتتلََّم   َوه 
 : أ  عاملا أو متعل ا وال تك  ال الث فت لك. )الطواين واب  ماجة والرتمذ  وحسن (  وأ ا قيل

متتا هتتو أفضتتل متت  أن يستتتت ر لتتك امتتوت يف الب تتر والتتدوا  وحتت  الن تتل تستتتت ر لطالتتم العلتتم؟ متتا هتتو أفضتتل متت  أن تضتتع  :عبــاد هللا
وتقتترأ فيتت ؟ أ  فضتتل  املالئكتتة أجن ت تتا لتتك إذا ستتلكع ستتبيالً يف ولتتم العلتتم ستتوا  أتتان يف دري تتتذهم إليتت  أو يف أتتتا  ت تترتي  لت ت تت 

   واألحاديث يف ذلك أ ريو!!عميم هو ذا: وفَّره   عز وجل لطلبة العلم ال رع  الذي  يتعل ون الكتا  والسنة
َ     عن   قالَ ف َتتات : مَاْعع  َرس وَل  ا صلَّ     علْيت  وستلََّم يَتق تول   :َع  أل الدَّردا ا َرضا فاْيت ا عاْلَ تاً َست ََّل    لت   َورايْتَقتاً إ   َم  َستَلَك َورايْتَقتاَ يَتبتْ

تتا َيْصتتَنع   ؛الَنَّتتة الئاَكتتَة لََتَضتتع  أْجناَ تَتَ تتا لاطَالاتتما العاْلتتما راَضتتاً ؤا
َ
تَتتان  يف  ؛وإنَّ امل َ لََيْستتَتت ار  لتت   َمتت  يف السَّتت واتا وَمتت  يف األرضا َحتت َّ امايتْ َوإنَّ الَعتتالا

ا ا 
َ
تا َورَّث توا  ؛وإنَّ الع َل ا ا َوَرثَة  األنباْيا ا  ؛ َعل  الَعابادا َأَ ضلا الَقَ را عل  َسائارا الَكَواأاما وَفْضل  الَعالاا  ؛امل وإنَّ األنباْياَ  لْ يت َوَرث توا دايْنتاراً وال داْرمَهَتاً َوإ َّ

َذ ِباَظ  َوافار   ََ َذه  أ ََ  (ص ي   بسند حس واب  حبان يف  أبو داود والرتمذ  ). العاْلَم َفَ ْ  َأ
قتتتاَل رستتول  ا صتتتل     علْيتتت ا  :َعتتتْ  ابتت ا َمْستتتعودا رضتتَ      عنتتت   قتتالومتتع أن اسستتتالم حتترم امستتتد إال أن ال تتار  أِبحتتت  يف  تتال العلتتتم  ف

تا َويت َعلاْ  تاال َحَسَد إالَّ يف اثنَتَتْقا َرج ل  آََته    َماالً فَسلَّطَ   َعل  َهَلكتا ا يف اَم َّ وَرج  : وسَلمَ  ت  هبا (  مت   عليت  )ل  آََته     اماْكَ َة فَت  تَو يَقضا
 و ري ذلك م  األحاديث اليت ال يتسع املقام لذأرها وأنع هبا َبري.

َُّ  َعْنت   َعتْ  َألا ه َريْتتإن   ل يقصر األجر عل  العل تا  يف حيتا؛م؛ بتل امتتد األجتر بعتد متو؛م وإ  قيتام الستاعة  ف أيها املسلمون: تَ  ا  رََو َرضا
َُّ  َعَلْي ا َوَسلََّم قَاَل  َُّا َصلَّ  ا ْنَسان  انْتَقَطَع َعَ ل    إاالَّ ماْ  َثاَل     أَنَّ َرس وَل ا تَتَ تع  بات ا َوَولَتد  َصتالاح  يَتْدع و لَت    :إاَذا َماَت اْسا   َصَدَقة  َجارايَة  َوعاْلم  يت نتْ

يح  قَاَل َهَذا حَ )الرتمذ  و  اد  امستنات يَتع تْد لت  إ  قيتام  –م ال  –(  قلع: اسمام البَار   دايث  َحَس   َص ا مات م  قرون  ومع ذلتك عتدَّ
 وحيضرين قول اسمام ال افع  رمح   : الساعة  ف   حن  جبانم البَار ؟!!

 وعاش قوم وهم يف الناس أموات...............قد مات قوم وما ماتت مكارمهم
  إمامنا ال افع   فكل م  يطع  أو ي كك يف هنيال  األعالم ف و ميع حقيقة ال حك ا  بل ال يست   امياو.نعم اي

 وما أمجل قول سيدل عل  ب  أل والم رض    عن :
 على اهلدى ملن استهدى أدالء.................ما الفخــــر إال ألهل العلم إهنم 
 واجلاهـلون ألهل العـلم أعداء..................وقدر كل امرئ ما كان حيسنه 
 الناس موتى وأهل العلم أحياء ................فـفـز بعلم تعش حيـاً به أبــدا

أنتت  صتتل    عليتت  وستتلم جعتتل فتتدا  أتتل أستتري متت  أستتَر بتتدر  تت  حيستتنون فتت  القتترا و والكتابتتة  أن يعلتتم  وألمهيتتة العلتتم  تتد أحبــيف يف هللا:
َُّ  َعَلْيت ا َوَستلََّم ؛ َأاَن َلي  ماْ  اأْلَْسرََ يَتْوَم بَتْدر  َلْ َيك تْ  هَل تْم فاتَدا   :    َع ا اْب ا َعبَّاي  قَالَ فلص ابة  ع رو م  أبنا  ا َُّا َصتلَّ  ا َفَجَعتَل َرس تول  ا

 لسن  الكَو واماأم وص   (. . ) أمحد والبي ق  يف ا فاَداَ ه ْم أَْن يت َعلأا  وا أَْواَلَد اأْلَْنَصارا اْلكاَتابَةَ 
؛ ل يقتصر اهت ام النا صل    علي  وسلم ِبمث عل  تعليم او  وثبتع أنت  أمتر  يتد بت  للتة العربية ف ستم؛ بتل أمتر بتتعلم اللتتات األَتَر

  وستلم العويتة وال ارستية والروميتة اثبع بتعلم اللتة السراينية ليتو  أع ال الرتمجة والرد عل  الرستائل  ورو  أنت  تعلتم  متر منت  صتل    عليت
تْ  أاتَتا ا يَت  تودَ :   َ ْيدا ْب ا اَثباع  قَالَ فع  و ريها   َُّ  َعَلْي ا َوَسلََّم أَْن أَتَتَعلَّتَم لَت   َألاَ تات  ما َُّا َصلَّ  ا َُّا َمتا آَمت   يَت  توَد  :قَتالَ  ؛أََمَرينا َرس ول  ا إاينأا َوا

َوإاَذا َأتَتب توا إالَْيت ا قَتترَْأت  لَت    ؛فَتَل َّا تَتَعلَّْ ت ت   َأتاَن إاَذا َأتَتَم إاَ  يَت  توَد َأتَتْبتع  إالَتْي امْ  :قَالَ  ؛ َ ا َمرَّ لا ناْصف  َشْ ر  َح َّ تَتَعلَّْ ت    َل   قَاَل فَ  ؛ َعَل  أاَتالا 
ُأا صتتل    عليتت  وستتلمفأصتتبح الَ تتَ   يتتد  وحستتن (  الرتمتتذ  و أمحتتد وأبتتو داود وامتتاأم ) . «أاتَتتاهَب ْم  تتاَن َرستتولا ا   وأصتتب ع بتت   اثبتتع  تَتْرمج 

 .) م  تعلم لتة قوم أم  مكرهم ( اللتة سالحا ل  يدافع ب  ع  اسسالم واملسل ق  وأ ا قيل:
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َ ا ا ف .علم والكتابةول تقتصر عنايت  صل    علي  وسلم بتعليم هذه ال نون والعلوم للرجال ف سم  إ ا اعتىن أيضا بتعليم النسا  ال َعْ  ال أا
َُّا قَاَلعْ  َُّ  َعَلْي ا َوَسلََّم َوَأَل عاْنَد َحْ َصَة فَتَقاَل لا : باْنعا َعْبدا ا َُّا َصلَّ  ا َل َعَل َّ َرس ول  ا ََ َأاَل تت َعلأا اَق َهذاها ر قْتَيَة النَّْ َلةا َأَ ا َعلَّْ تايَ ا  :   َد

 (.بسند ص يح أبوداودوالنسائ  أمحد ) .  اْلكاَتابَةَ 
 ؛تعل ا وتعلي ا ؛فإن ما تقدم هو قليل م  أ ري ورد ع  النا صل    علي  وسلم يف شأن عنايت  ِبملسألة العل ية :ومجلة القول
  ا يو  اهت ام  ال ائ  بوالية العلم والتعليم. ؛أقواال وأع اال

 الصاحل على طلب العلم  العنصر الثاين: صور ومناذج مشرقة يف حرص السلف
أسوث لكم صورا و اذج م رقة م  حرص السلف الصتا  علت  ولتم العلتم  وستأتر: لكتم التعليت  والتعقيتم علي تا  لتقتارنوا بتق  عباد هللا:

 حاهلم واسمكانيات واألدوات الكتابية اليت عندهم وبق ما حن  في  م  تقدم عل   وتكنولوج !!
 ا العلم؟ قال: ِبملصبا  واللوي إ  الصبا .قيل لبعض م: ؤا أدرأع هذ

متع احملتوو إ   أمحد العال الليل حموو وقلم فقيل ل : أنع إمام املسل ق وال  لع حت ل احملوو وتكتم؟! فقتال اسمتام أمحتد: اسمام ورئ  مع 
  املقوو.

تت  لل تال. فقيتل لت : فكيتف ولبتك لت ؟ قتال: ولتم املترأو لعلم؟ قال: حرص ال و  املنو  يف بلوغ لذا أيف حرصك عل  قيل لل افع : و 
  املضلة ولدها لي  هلا  ريه

: م  ينينس َك ؟ فضر  بيده إ  الكتم  وقال: هذه ؛ فقيل: ما و   . َ  النأاي؟ فقال: الأذي  في اقيل لرجل 
-رمحت     -بليل ب  أمحتد ال راهيتد  اولي  هذا ف سم؛ بل إن ساعات األأل لقوام حيا؛م ومعاش م أانع ثقيلة علي م  فقد سألوا 

 .ساعة آأل في ا يك؟ قال:أثقل الساعات علما ه   :
أتتتا  »بتتق مضتتغ اببتتز وشتتر  ال تيتتع قتترا و  ستتق آيتتة  :فقتتال ؟وأتتان داود الطتتائ  ي تتر  ال تيتتع وال  أتتل اببتتز فقيتتل لتت  يف ذلتتك 

 «اجملالسة وجواهر العلم
فتتاأ أأتتو متتا أشتتد ال نتتا  يف العلتتم عنتتده؟! ومتتا  . ستتاعة آأتتل في تتا أثقتتل الستتاعات علتت َّ   يقتتول: ر أتتان ابليتتل بتت  أمحتتد ال راهيتتد  البصتتو 

 أوقد التريو عل  الوقع لدي ؟!
قلع متعجباً: أثقل ساعات علي  ساعة األأل؛ مع أن  مبا  وواجتم لقتوام اميتاو وح تظ التن  ؛ ومتا يتوصتل بت  إ  الواجتم ف تو واجتم  

 يأاع  أوقاتنا يف ال راغ وامرام وأمام املسلسالت واألفالم وعل  الق او  والطرقات  وعل  النع واملعاأسات؟!!فكيف حالنا وحن  ن ضَ 
ستتنة متتا أألتتع بيتتد  ِبلليتتل  أانتتع أَتتيت تلق تت  وأل أأتتتم  أق تتع ثالثتتق عبيتتد بتت  يعتتي: يقتتول: أعتتود إ  ستتل نا الصتتا  فتتأقول: أتتان 

  امديث
  والتعتديل يقتول:  أنتا يف مصتر ستبعة أشت ر ل هأتل في تا مرقتة  أتل هنتارل مقستم جملتال  ال تيو  وِبلليتل ع  اب  أل حتا  صتاحم التر و 

حضتتر  النستتو واملقابلتتة  فأتينتتا يومتتا أل ورفيتت  ل شتتيَا  فقتتالوا: هتتو عليتتل  فرأينتتا يف وريقنتتا مكتتة أعجبتنتتا فاشتترتيناها فل تتا صتترل إ  البيتتع
س كة ومضينا إ  اجملل   فلم نزل ح  أت  علت  الست كة ثالثتة أايم وأتادت أن تتتتري فأألناهتا ني تة  وقع  ل  فلم هكنا إصال  هذه ال

 (أعالم النبال  سري)ل يك  لنا فراغ أن ن و  الس ك. مث قال:  إن العلم ال يستطا  براحة السد 
ع  أل الوفا  ابت  عقيتل  يت تدأ  عت  ن ست  فيقتول :  أل أقصتر بتايتة ج تد  أوقتاَت أألت   حت أ أَتتار َستفَّ الكعتك وحتسأتي  متع املتا  و 

 عل  اببز ؛ ألجل ما بين  ا م  ت اوت املضغ ! توْفراً عل  مطالعة  أو تسطري فائدوا ل أدرأ ا في  !! 
  ِبلعلم يف وقع األأل  فإنأ الوقع والزمان عزيز  االشتتالأتسأف يف ال وات ع  و  إين أ  قال ال يو فَر الدي  : و 
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لتتت ال حيتتتتاج إ   ؛أنتتت  أتتتان هتنتتتع أ تتتريا متتت  األأتتتل ؛مشتتت  التتتدي  األصتتتب اين متتت  حرصتتت  علتتت  العلتتتم وشتتت أ  بضتتتيا  أوقاتتتت  أن ال تتتيووحيكتت  
 .فيضيأع علي  الزمان ؛في تاج إ  دَول ابال  ؛ال ر 

 وُأرَاُه أْسَهَل َما َعليَّ َيِضيعُ  ------َفُس ما ُعِنيُت حبفظِه والَوْقُت أن
ا؟!!  اياااااااأ!!!!!!!!!!! أم نضيع م  الساعات يف امرام!! إذا أانوا حريصق عل  الوقع يف وعام م وشراهبم ويعتوون  مضتيعًة فكيتف بنت

 ايااااأ؟!!! لط ك بنا اي رمح .
إين ال حيل ل أن أضيع ستاعة مت  ع تر   حت  إذا تعطتل لستاين عت  متذاأرو أو   ذ امافظ ابطيم البتداد :اب  عقيل امنبل  تل ييقول 

منتتاةرو  وبصتتر  عتت  مطالعتتة  أع لتتع فكتتر  يف حتتال راحتتيت وأل منطتتر   فتتال أهنتتض إال وقتتد َطتتر ل متتا أستتطره  وإين ألجتتد متت  حرصتت  
فتانمر أيتف يستتتل وقتع وعامت  وراحتت  يف  )ذيتل وبقتات امنابلتة(  ل اب  ع ري  سنة.عل  العلم وأل يف ال  انق  أشدأ  ا أنع أجده وأ

 إع ال فكره فيسطره بعد قضا  حوائج  ال َصية؟!!!
ويتدَل البيتع   ويتدَل ابتال  وأقترأ عليت   وه ت  وأقترأ عليت    أتل وأقترأ عليت أل مام أل حتا  الترا     رؤتا أتان يقول عبد الرمح  اب  اس

لتتم شتت   وأقتترأ عليتت    فكانتتع هتترو هتتذا اجمل تتود وهتتذا امتترص علتت  استتتتالل الوقتتع أتتتا  التتر  والتعتتديل يف تستتعة  لتتدات وأتتتا  يف و
 الت سري يف  لدات عدو وأتا  السند يف ألف جز .

؛ فتتاأ يستتر لتتك ستتبل العلتتم والتقنيتتات هلتتذا فتتتح   هلتتم قلتتوِبً  ل تتا وأعينتتاً ع يتتاً وآذالً صتت اً!!! فتتإذا أنتتع تريتتد الل تتاث هبتتم فاع تتل ع ل تتم 
 امدي ة ما ل يصل إلي  أحدهم  ومع أل ذلك أقول: ال يصل إلي م أحدأم!!! ألي  أذلك؟!!! 

قترأت  عت  ألتوت إن تتاي   عل  أن هتذا امترص لتي  قاصتراً علت  املستل ق فقترب  بتل اهتتم التربايْتون بت  أتذلك حت  هنضتوا وتتدموا بت   فقتد 
الوقتتع أتتان ال يلتتب  األق صتتة  أ تتام  ذوات أ رار   ألنأ  لق تتا وفت  تتا يضتتيع العلتتم و اين ال أتت ري  أنأتت  متت  شتتدأو حرصتت  علتت  ال يزايئتت  األملتت
 ! يف حتصيل العلمعلي  وقتاً هيناً 

 العنصر الثالث: أثر العلم يف هنضة األمة
اد  وَتس ود ال عو   وتبىن امل الك  بل ال يستطيع املسلم أن بالعلم تبىن األ : إن العلم أساي هنضة األمة وقيام امضارات؛ فعباد هللا

و داً  حيق  العبودية ابالصة أ تعا  عل  وف  شرع   فضاًل ع  أن يب  ن س  أ ا أراد   سب ان  أو يقدم جملت ع  َرياً  أو ألمت  عزاً 
 إال ِبلعلم. -ونصراً 

 ا  وصدَّ  بنياهنا  وأوقع ا يف الرذائل واملتاهات امل لكة.وما ف ا ال ل يف أمة م  األمم إال قوض أرأاهن
  وأ ا قيل:

 واجلهل يهدم بيوت العز والكـرم ...............العلم يبين بيوات ال عماد هلـا 
النتاي وأم هو شديد الوقع عل  الن وي أن يَر يف الناي م  شا  رأس   ورث عم ت   وهتو يتعبتد   علت   تري بصتريو! وقتد يصتل  بعتض 

ومتع ذلتك  ؛أربعق سنة  أو ع ري  سنة  أو أقل أو أأ ر وهو ل يصل يف امقيقة؛ ألن صالت  لقصة األرأتان  أو تتلتة ال تروا والواجبتات
لتتوم ويك تت  هتتذا دلتتيالً علتت  أن    ستتب ان  وتعتتا  ل يتترد بتت  َتترياً  ولتتو تعلتتم الع ؛ال حيتتاول تعلتتم أحكام تتا  بين تتا يت تترََ حريصتتاً علتت  دنيتتاه

 الدنيوية  وتب ر في ا؛ ألهنا علوم معاشية فقرب  ال تست   مدحاً وال ذماً.
تتْم َ تتافال وَن  }وقتتد وصتتف   تعتتا  أصتت اهبا بقولتت  تعتتا :  تترَوا ه  َا تتْم َعتت ا اآل تتَ  امَيَتتاوا التتْدنْتَيا َوه  بَتتلا ادَّاَرَ:  }[. 7؛ ]التتروم: {يَتْعَل  تتوَن ةَتتاهارًا مأا

رَ  َا َ ا َع  وَن عاْل    ْم يفا اآل نتْ َ ا َبْل ه م مأا نتْ  [. 66؛ ]الن ل: {وا َبْل ه ْم يفا َشكأ  مأا
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 ا  قال اب  أ ري رمح   :  ف نيال  لي  هلم علم إال ِبلدنيا  وأأساهبا  وشنيوهنا  وما في تا  ف تم حتذاث أذأيتا  يف حتصتيل ا  ووجتوه مكاستب
   أأن أحدهم مت ل ال ذه  ل   وال فكرو .وهم  افلون ع  أمور الدي   وما ين ع م يف الدار اآلَرو

؛ فكيتف تتن ض األمتة وقال امس  البصر :  و  ليبل ت َّ أحد هم بدنياه أن  يقلم الدرهم عل  ة ره  فيَو: بو ن   ومتا حيست  أن يصتل  
  م ال هنيال  ؟!! -يف مجيع  اال؛ا  -

َ تا  فَتَقتاَل: اَي مة هو العلم ؛ فلأل –صل    علي  وسلم  –إن املريا  الذ  َل   الرسول  َعْ  َألا ه َريْترََو  أَنَّ   َمرَّ باس توثا اْلَ داينَتةا  فَتَوقَتَف َعَليتْ
َُّا َصتتلَّ  ا تتريَا   َرس تتولا ا  يت ْقَستتم   َوأَنْتتتت ْم َهاه نَتتا ال تَتتْذَهب وَن َُّ  َعَلْيتت ا َوَستتلَّمَ أَْهتتَل الْستتوثا  َمتتا أَْعَجتتزَأ ْم ! قَتتال وا: َوَمتتا َذاَ: اَي أََِب ه َريْتتترََو؟ قَتتاَل: َذاَ: ما
دا  َووَ  ترَاًعا إاَ  اْلَ ْستجا َرج وا سا ََ دا َف ْن   ! قَال وا: َوأَْيَ  ه تَو؟ قَتاَل: يفا اْلَ ْستجا يَبك ْم ما َ ذ وَن َنصا قَتَف أَب تو ه َريْتترََو هَل تْم َحت َّ َرَجع توا  فَتَقتاَل هَل ْم: َمتا فَتَتَأ

ً ا يت ْقَستتم   فَتَقتتاَل هَل تتْم أَب تتو ه َريتْ َلك ْم؟ قَتتال وا: ايَ  ْلَنا  فَتلَتتْم نتَتتَر فايتت ا َشتتيتْ ََ َد  فَتتَد نَتتا اْلَ ْستتجا دا َأَحتتًدا؟ قَال وا:  أََِب ه َريْتتترََو فَتَقتتْد أَتَتيتْ رََو: أََمتتا رَأَيْتتتت ْم يفا اْلَ ْستتجا
َُّ   قَتْوًمتا يَتتَتَذاَأر وَن اْمَتالَل َواْمَترَاَم  فَتَقتاَل هَل تْم أَب تو ه َريْتترََو: َوحْيَك ْم  فَتَذاَ: ماتريَا   حم َ َّتد  َصتلَّ بَتَل   رَأَيْتَنا قَتْوًما ي َصْلوَن  َوقَتْوًما يَتْقَر  وَن اْلق ْرآَن  وَ  ا

 .) الطواين وقال اهلي    يف اجمل ع: إسناده حس ( َعَلْي ا َوَسلََّم 
نيد  إليتت  بعضتتاً متت  حقتت   وأن نتت تتكر ج تتوده  و نوأن أن هنتتتم ِبملعلتتم واملتترل  ومتت  عومتتل الن تتوض ِبألمتتة يف اجملتتال العل تت  أحبــيف يف هللا:

 عرف ل  قدره واحرتام  وفضل .ن
 ال يـَْنَصحاِن ِإذا ُُها ََلْ يُْكَرما......................إنَّ املُعلِ م والطَِّبيَب ِكَليِهما 

 َواْصرِبْ جِلَْهِلَك ِإْن َجَفْوَت ُمَعلِ ماً ...................فاْصرِبْ ِلداِئَك ِإْن َأَهْنَت طَِبيَبُه 
ومتتا اَتلتتع متتوا ي  األمتتة  وفستتد أبنامهتتا إال حين تتا ضتتا  األبنتتا  بتتق أ    إن هنضتتة األمتتة منتتوا برتبيتتة أجيتتال علتت  علتتم وحت تتل املستت ولية؛

وبتق  -مستتواهم الت صتيل  يف الدراستة  م را ال يعلم ع  حال أبنائ   وال يف أ  مرحلة يدرسون  وال مع مت  يتذهبون ولالستون  وال عت 
؛ فتتدور األستترو عمتتيم يف  تتري هتتذه القتيم يف ن تتوي أبنائ تتا ف تتم مستت ولون عتتن م متدري َتتان األمانتتة  و؛تتاون يف واجبتت   ول يتتدر: مستنيوليت 

َمام  رَا   َوَمْس  ول  َعتْ  َرعايَّتات ا    َرعايَّتا ا   أ ْلك ْم رَا   وَأ ْلك ْم َمْس  ول  َع ْ يف قول : الرسول صل    علي  وسلميوم القيامة؛ وبق ذلك  َوالرَّج تل    اْسا
تتَو َمْستت  ول  َعتتْ  َرعايَّتاتت ا  َ تتا َوَمْستت  وَلة  َعتتْ  َرعايَّتاَ تتا  رَا   يفا أَْهلاتت ا َوه     َعتتْ  َرعايَّتاتت ا َواْبَتتادام  رَا   يفا َمتتالا َستتيأاداها َوَمْستت  ول    َواْلَ تتْرأَو  رَاعايَتتة  يفا بَتْيتتعا َ ْوجا

تتتل  رَا   يفا َمتتتالا أَبايتتت ا َوَمْستتت  ول  َعتتتْ  َرعايَّتاتتت ا  تتتْم رَا   َوَمْستتت  ول  َعتتتْ  َرعايَّتاتتت ا  ) مت تتت  عليتتت (  َوالرَّج    إنَّ  َ ستتتائل  أتتتلَّ را   ع تتتا وقتتتال أيضتتتاً :  وَأ ْلك 
يقتتول اسمتتام التتتزال رمحتت    يف ؛ (الطتتواين والبي قتت  والنستتائ  وابتت  حبتتان استترتعاه    أح تتَظ أم ضتتيََّع ؟ حتت  ي ستتأَل الرجتتل  عتت  أهتتلا بيتاتت   )

الصا أمانة عند والدي   وقلب  الطاهر جوهرو ساذجة َالية مت  أتل نقت: وصتورو  وهتو قابتل لكتل متا نقت:  ومائتل »رسالت  أ ع الرسائل: 
يف التدنيا واآلَترو أبتواه  وأتل معلتم لت  ومتنيدأا   وإن عتوأاد ال تر وأ مهْاتَل إمهتال إ  أل ما هال ب  إلي   فإن ع وأاد ابري وعل  ؛ ن أ علي  وستعد 
 فأوالدأم أمانة يف أيديكم وستسألون عن م ف اذا أنتم قائلون؟!!! «.الب ائم؛ شق  وهلك  وأان الو ر يف رقبة القيأام علي  والوال ل 

 عالعنصر الرابع: ظاهرة الغش يف التعليم وأثرها على اجملتم
والتت: لت  صتور متعتددو  وأشتكال متنوعتة  ابتتدا  مت   ت: امتاأم لرعيتت   ومترورا بتت:   ن التت: ةتاهرو َطتريو وستلو: م تقإ عباد هللا:

 ِبلت: يف التعليم واالمت الت. و انت ا  ؛ : ابادم يف ع ل و األ  ألهل بيت   
ن إفت وهتذا حت  ؛ مت  املدرستق والرتبتويق مت  انت تاره وف توه الت: يف االمت تالت  والتذ  أصتبح ي تكو أ تري عل  يقتصروحدي   سوف 

والدراستات العليتا   ةاهرو التت: بتدأت أتَتذ يف االنت تار  لتي  علت  مستتَو املراحتل االبتدائيتة ف ستم  بتل لاو ؛تا إ  ال انويتة والامعتة
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وبتل وقتد تعجتم مت  !! عا وال يعرف ع ا في  شتي اوأم م  والم قدم م رو !! فكم م  والم قدم ِب ا لي  ل  في  إال أن ام  عل   الف 
ولرؤا متتادَ أحتدهم فتا؛م الطالتم  ؛انتكاي ال طر عند بعض الطال   فريم  م  ل يت:  ن  مقعد ومتَلف وجامد اخل .. تلك األلقا 

النكتتد التتذ  يعي تت  أ تتري منتتا يف هتتذه المتتاهرو التتيت أنتج تتا ال صتتام  التتذ  ال يستتاعده علتت  التتت:  نتت  ال يعتترف معتتىن األَتتوو وال التعتتاون.
نعم ملا عاش أ ري م  والبنا فصاما نكدا بق العلتم و الع تل  تتَر أ تريا متن م حيتاول أن يتت: يف االمت تالت  و هتو قتد قترأ    االت ش 

تت أا   : التتذ  تتتوأ فيتت  متت  الت تتاش قتتائالً ث الرستتول صتتل    عليتت  وستتلم حتتدي ل رؤتتا أنتت  يقتترأه علتت  ورقتتة   بتت)مستتلم(   َمتتْ  َ تت:َّ فَتلَتتْيَ  ما
ألن  قد استتقر يف ذهنت  أنت  ال عالقتة بتق العلتم التذ  يتعل ت  وبتق الع تل التذ  لتم أن    بت    األس لة  و لك  ذلك ال حير: في  ساأنا

ن املصت ف و َتذون أصتب ع يف  ت: القترآن وال ستي ا يف املعاهتد األ هريتة بتل وهزقتو  وال أِبلغ إن قلع: إن ةتاهرو التت:؛ بعد هذا العلم
 الز  املقرر يف دورات املياه وهنا: يداي ِبألقدام!!! 

 :من االيت تنتج هذا ابل  امل ق أ ريو أسبا   للت:  أيها املسلمون:
ال هكت  للقلتو  التيت ؛ ن القلتو  إذا مل تع ِبسهتان ِبأ ال هكت  أن تقتدم علت  التت: وهت  تعلتم أن ذلتك يستَرب   إفت ضعف اإلميـان:

 امتألت ِبم   أن تقدم عل  ع ل وه  تعلم أن  يتضم  .
فتتال نتتَر أِب للتت  متتع ابنتت  لينصتت   ويتتذأره ِبرمتتة ؛ َاصتتة متت  قبتتل الوالتتدي  أو  ريمهتتا متت  املدرستتق أو املرشتتدي  ضــعف اليبيــة : ومنهــا:

بتل رؤتا لتو وقتع االبت   و : ملاذا  هتل ابت    تاش؟ِب  إذا قلع ل  ذلك أجابك مباشر الت:  ويبق ل  أاثره وعواقب   بل تعجم م  بعض اآل
 !!يف يد املراقم  لا  ذلك األ  يدافع عن  ِبلباول

فال تيطان يتزي  لك تري مت  الطتال  أن األست لة ستوف تكتون صتعبة  وال ستبيل إ  حل تا والنجتا  يف االمت تالت  ني الشيطان :يتز  ومنها:
اَتترتا  اميتتل والطتترث للتتت:؛ متتا لتتو بتتذل ع تتر هتتذا الوقتتع يف املتتذاأرو يف أتابتتة الواشتتيم  و ات الطويلتتة فيصتترف األوقتت؛ إال ِبلوشتتام والتتت:

 !!برتأيز لكان م  الناج ق األوائل
ن األمتتم ال تتقتتدم إال ستتبم لتتتأَر األمتتة  وعتتدم تقتتدم ا وعتتدم رقي تتا  وذلتتك أل إن التتت: لتت  أثتتره الستتيت علتت  اجملت تتع؛ ف تتو أحبــيف يف هللا:

ملتتعلم  فتإذا أتان شتباهبا ال حيصتل علت  ال ت ادات العل يتة إال ِبلتت:  فقتل ل بريتك: متاذا ستوف ينتتج لنتا هتنيال  الطلبتة ِبلعلم وِبل تبا  ا
ال شت     بتل  ايتة مهت ؛ وةي تة بتلتك ! ما هو الدور الذ  سيقوم ب  يف بنتا  األمتة ؟! ما هو اهلم الذ  حي ل  الواحد من م ؟! الت اشون ؟

؛ و هكتذا تبقت  األمتة ال تتقتدم بستبم أول تك الت  تة بين تا؛ ل  يف تقتد  شت   ين تع األمتة  أو حت  ي كتر يف ذلتكال هم   ال  ادو املزورو
أو  ؟!ونمتترو أتمتتل للواقتتع : نتتَر ذلتتك واضتت ا جليتتا  فعتتدد الطتتال  املتَتترجق يف أتتل عتتام ِبآلالف ولكتت  قتتل بربتتك متت  متتن م خيتترت  لنتتا

 !!قليلة ال تكاد تذأر قلة ؟!أو يقدم م روعا لفعا لألمة ؟!يكت ف
فتتاأل  يف بيتتت  ينصتتح أبنائتت  ويرشتتدهم   تعتتاون ال يتتع يف مقاومتتة هتتذه المتتاهرو   أتتل ِبستتم استتتطاعت  وج تتدهعلينتتا مجيعتتا أن  عبــاد هللا:

دروست   واسعتالم   وأتذلك الداعيتة يف َطبت  و واملعلم واملرشد يف املدرسة والامعة أل يقوم ِبلوعظ   واسرشتاد  وحيذرهم بق امق واآلَر 
 بوسائل  املَتل ة.

 نسأل   أن ير قنا عل اً لفعاً وقلباً َاشعاً وبدل عل  البال  صابراً ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
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