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 وأثرها يف نهضة األمة   أخالق املعلم واملتعلم و   آداب   خطبة بعنوان: 
 م2019سبتمرب  13 – ه  1441حمرم  14 :بتاريخ   

 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: منزلة العلم واحلث عليه يف اإلسالم

 أخالق املعلمآداب و العنصر الثاين: 
 أخالق املتعلم آداب و العنصر الثالث: 

 العلم يف هنضة األمة الرابع: أثرالعنصر 
 المقدمة:                                                            أما بعد:     

 العنصر األول: منزلة العلم واحلث عليه يف اإلسالم
ذأخيق   آداب  نستقبل عاماً دراسيااً ديديياً و ذهيذه املباسيبة نقيح ميت م يوا: ) مي  :   يف هذه األايم املباركة :عباد هللا

 (. املعل) ذاملتعل) ذأثوها يف هن ة األمة
ببا لوفت اجلهل عّبا أن كان أذ  ميا نيز  مي   -عز ذدل  -لقي بلغت عبادة هللا اهت) اإلسقم بقامة العل) أميا اهتمام، ذ قي ف 

ْسي)ا َربّايَ  الِيذاَ َخَل َ }نبابا أعظ) كلمة هبط ها دربدل هي ق لي  :عيا :على ال مي   هللا عيز ذديل أميو  و ذ ( 1العلي : {اقْيوَْأ ِبا
يف أذ  آدييية نزليييت مييي  القيييوآن دلايييل ذالييي  عليييى أ اييية العلييي) يف : ييي د  عقيييل اإلنسيييان ذيف رفعييي     امل انييية  ِبلقيييواوا ذالعلييي)

اياو فق دستَ  عبي هللا الذَ دعل) ذالذَ ال دعل)، فأهل العل) هل) مقام عظا) يف شودعتبا الغواو، فه) مي  ذرثية األنب، الساماة
، ( 9الزمييو:   {َهييْل َدْسييَت َا الِييذادَ  دَيْعَلم يي َن َذالِييذادَ  اَل دَيْعَلم يي َن  اِكَييا دَيتَييذَِكو  أ ذل يي  اأْلَْلبَييابا }ذاملوسييل ، دقيي   هللا :بييار: :عييا : 

 .ق دستَ  الذَ دعل) ذالذَ ال دعل)، كما ال دستَ  احلي ذاملاتف
يييْب  ْ) َذالِيييذادَ  أ ذ: ييي ا اْلعاْليييَ) }ل بييي  كميييا داييياو، قيييا  :عيييا : ذدوفيييت هللا اليييذَ دعليييا العلييي) ذاليييذَ دعمييي  دَيْوفَيييتا اِ   الِيييذادَ  آَمب ييي ا ما

 قييا  القييو"أ: يفأَ يف ال يي اب يف ايفخييوا ذيف ال واميية يف اليييناا، فىفييت امليي م  علييى ميي  لييا .  ( 11 اجملادليية:  {َدَرَدييا   
مسع د: ميح هللا العلمياو يف هيذه ايفدية، ذاملعين: أني  دوفيت هللا اليذد  أذ:ي ا العلي) ذقا  اب   . مب م  ذالعامل على م  لا  بعامل

 يفأ.هيعلى الذد  آمب ا ذمل د : ا العل)  دردا ( أَ دردا  يف ددبه)  ذا فعل ا ما أموذا ب .
ِل }:أِبح هللا لبا أكل الصاي الذَ صاده ال لا املعل)، ذ ذا صاده كلا غى معل) ال د كل ذلاوف العل) َدْسأَل َنَ  َماَذا أ ما

ِيا َعِلَم  ي)   يَ  اجْلَيَ اراحا م َ لّابايَ  :ي َعلّام ي هَن ِ  لا ِل َل  )  العِاّابَيا   َذَميا َعِلْميت ْ) ما ِيا أَْمَسيْ َ  َعلَيْا  ْ) َذاذْك يو ذا اْسيَ) هَل ْ) ق ْل أ ما  اِ   َف  ل ي ا لا
ف ييل العليي) ل ييان ف ييل صيياي ال لييا املعليي) ذاجلاهييل سيي او، ذقييي علميي  كاييح دصيياي، ذكاييح [ فليي ال 4]املائيييا: {ا ِا َعَلْايي ا 

 !؟فما ِبل  مب  :عل) ال تاب ذالسبة و هذا يف عامل ال قب، رفع  هللا دردة ع  أقوان  ِبلعل)ميس  لصامب ، 
ه َودْييَوَا  ا كان أذ متعلما، فعي  أياليناا مب  فاها  ال م  انتسا لاوف العل) عامل -صلى هللا علا  ذسل)  -ذقي لع  الوس   

نْيَاا َمْلع  نَية، ، َمْلع ي ن، َميا فااَهيا ،  االِ ذاْكيَو هللاا ، َذَميا َذااَله  ،  يف، قَاَ  : َسَاْعت  َرس  َ  هللاا َصِلى هللا َعلْا ا ذَسِلَ) ، َذه َ  دَيق ي    : اليين
 ذال :   ال الث فتهل .  أذ متعلماً  ب  مادة ذالرتمذَ ذمسب (، ذكما قال: ك  عاملاً  العرباين ذايف يف أَْذ َعالاًما ، أَْذ م تَيَعلّاًما.
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ما ه  أف ل م  أن دستغفو ل  احل   يف البحو ذاليذاب ذمىت البمل :ستغفو لعالا العل)؟ ميا هي  أف يل مي   :عباد هللا
  ذا: ذفِيوه هللا عيز ذديل لعلبية العلي) أن : ت املقئ ة أدبحتها ل   ذا سل ت سباقً يف "لا العلي) ؟ أَ ف يل عظيا) هي 

 ، ذاألماددث يف ذل  ك ىا!!الاوعي الذد  دتعلم ن ال تاب ذالسبة
َي هللا  عبي   قيا َ ف َتغايي فاْاي ا عاْلَمياً َسيِهَل :يفَسَاْعيت  َرس ي َ  هللاا صيِلى هللا  علْاي  ذسيِلَ) دَيق ي     :َع  أي الِيرداوا َرلا َم  َسيَلَ  "َوادْيَقياَ دَيبيْ

يا َدْصييَبت   وهللا  لي   "َوادْيَقياً    اجلَبِية َقئاَ يَة لََتَ يت  أْدباَحتَيَهييا لاعَالاياا العاْلي)ا راَلياً مبا
َ لََاْسيَتغفاو  لي   َمي  يف الِسييم ا ا  وذ ِن امل َذ ِن الَعياملا

ييياوا 
َ
تَيييان  يف امل ذ ِن الع َلمييياوا َذَرثَييية   والَقَميييوا عليييى َسيييائاوا الَ َ اكاييياا  ذَفْ يييل  الَعييياملاا َعليييى الَعاباييييا َكَف يييلا  وذَمييي  يف األرحا َميييىِت احلاايْ

َظ  َذافاو   واألنباْااوا   .(بسبي مس  داذد ذالرتمذَأب   .يفذ ِن األنباْااَو مْل دي َ َرث  ا دادْباراً ذال داْرَ َاً َذ ِكا َذرِث  ا العاْلَ) َفَمْ  َأَخَذه  أَخَذ ِبا
ال َمَسيَي  الِ يف :يفقاَ  صيلى هللا  علْاي ا ذسيَل)َ  :قا   اب ا َمْسع دا َع ْ أِبم  يف جما  العل)، ف أن ت أن اإلسقم موم احلسي  ال ذم

ا  ي ها  (.متف  علا يف َذدي َعلامنهااثبَيَتْ ا َرد ل، آََته هللا  َماالً فَسِلعَ   َعلى َهَل تا ا يف احَلِ  ذَرد ل، آََته  هللا  احلاْ َمَة فَيه َ  دَق ا
َعيْ  َأيا ه َودْييَوَا  ن هللا مل دقصو األدو على العلماو يف مااهت)و بل امتي األدو بعي م هت) ذ   قايام السياعة، ف املسلمون:أيها 

َي اِ   َعْب    ْنَسيان  انْيَقعَيَت َعَمل ي    ااِل يف َأِن َرس  َ  ا ِا َصيِلى اِ   َعَلْاي ا َذَسيِلَ) قَياَ   َرلا يْ  ثَيَق     اَذا َمياَ  اإْلا َصيَيَقة، َدارادَية، َذعاْلي)،  :ما
تَيَفت  با ا َذَذَلي، َصالا ، دَْيع   َل    ا ، يف  الرتمذَ ذ دي بيْ ميا  مي   –مي ق  –(، قليت: اإلميام البرياَر  قَياَ  َهيَذا َمييادث، َمَسي ، َصيحا

؟!! ذحي يوين قي   اإلميام الايافعي ر ي   قوذن، ذمت ذل  عِياد  احلسبا  دَيع ين ل     قاام الساعة، فم  حن  جبانا البرياَر
 وعاش قوم وهم يف الناس أموات...............قد مات قوم وما ماتت مكارمهم               هللا:

 ذما أمجل ق   سايان على ب  أي "الا رلي هللا عب :
 على اهلدى ملن استهدى أدالء.................ما الفخــــر إال ألهل العلم إهنم  

 واجلاهـلون ألهل العـلم أعداء..................امرئ ما كان حيسنه   وقدر كل
 ياءـــــــــــالناس موتى وأهل العلم أح ................ فـفـز بعلم تعش حيـاً به أبــدا

وا أنيي  صييلى هللا علايي  ذسييل) دعييل فييياو كييل أسييى ميي  أسييوق بييير ليي  حيسييب ن فيي  القييوا ذأل ايية العليي)  ييي أحبــيف يف هللا:
ييْ  هَل ييْ) فاييَياو، : يف  َعيي ا ابْيي ا َعبِييال  قَييا َ فذال تابيية، أن دعليي) عاييوا ميي  أببيياو الصييحابة   ييْ  اأْلَْسييَوق دَيييْ َم بَييْير  ملَْ َد   و َكيياَن اَنل، ما

 ذاحلاك) ذصحح (.   أ ي ذالباهقي يف. اْل اَتابَةَ َفَجَعَل َرس     ا ِا َصِلى اِ   َعَلْا ا َذَسِلَ) فاَياَوه ْ) َأْن دي َعلّام  ا أَْذاَلَد اأْلَْنَصارا 
ذثبت أن  أمو زدي بي  العوباة فحساو بل أمو بتعل) اللغا  األخوقو  ِبحلث على :علا) علا  السقممل دقتصو اهتمام البأ ذ 

لا  ذسل) العربدة ذالفارساة :عل) أبمو مب  صلى هللا ع فقياثبت بتعل) اللغة السوايناة لات   أعما  الرتمجة ذالود على الوسائل، 
 :قَا َ  وأََمَوينا َرس     ا ِا َصِلى اِ   َعَلْا ا َذَسِلَ) َأْن أَ:َيَعِلَ) َل   َكلاَما   ماْ  كاَتابا دَيه  دَ : يف َزْديا ْب ا اَثبات  قَا َ فع  ذالوذماة ذغىها، 

فَيَلِما :َيَعِلْمت ي   َكياَن  اَذا َكتَيَا  اَ  دَيه ي َد  :قَا َ  و َفَما َمِو يا ناْصح  َشْهو  َمىِت :َيَعِلْمت    َل   قَاَ   و  ايّنا َذا ِا َما آَم   دَيه  َد َعَلى كاَتايا 
 ذمسب ( .الرتمذَ ذ أ ي ذأب  داذد ذاحلاك)   . «َذ اَذا َكتَيب  ا  الَْا ا قَيوَْأ   َل   كاَتاَه ْ)  وَكتَيْبت   الَْاها)ْ 
  و ما :قيم ه  قلال م  ك ى ذرد ع  البأ صلى هللا علا  ذسل) يف شأن عبادت  ِبملسألة العلماة فإن :ومجلة القول
 .لا دربز اهتمام  الفائ  ب الدة العل) ذالتعلا) وأق اال ذأعماال و:علما ذ:علاما
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 أخالق املعلمآداب و العنصر الثاين: 
 :تم ل فاما دلي:  -ىت : يت العملاة التعلاماة مثارها املود ا م -هبا: آداب ذأخق  جيا أن دتحلى ها املعل)  عباد هللا:

فاببغيي عليى املعلي) أن  ليع يف عملي  و ذال دلتفيت    مييح أذ ذم مي  :  اإلخالص يف التعليم خلدمــة الــدين والــو ن ✍
تَيغَيى باي ا َذْدي   هللاا ، الَ دَيْعَلم ي    يف : َعْ  َأيا ه َودْيَوَا ، قَاَ  : قَاَ  َرس     هللاا َصِلى هللا َعلْا ا ذَسِل)َ ف ايفخود  و ِيا دي بيْ َمْ  :َيَعلِيَ) عاْلًميا لا

ْي َعْوَف اجْلَِبةا دَيْ َم اْلقاَااَمةا   دَيْعِنا راحَيَها. نْيَاا ، ملَْ جيَا اَا با ا َعَوًلا ماَ  الين  ذاحلاك) ذصحح  ( . يف   أب  داذد  االِ لاا صا
قا  اب  عقال: يفكان أب   سحا  الفيىذز   على  خقص الباة يف "لا العل) ذ:علم  و مودصالصاحل ذلذل  كان السلح 

يو  شياًاً    فقيى  ال أم ييو الباية، ذال ديت ل) يف مسييألة  ال قييم االسيتعانة ِبص ذ خييقص القصيي يف نصيوا احليي  أ ِبدَ ال   
فيق ميو  أن شيامس اَسي  ذاشيتهو  :صياناف  شيوقاً  دذن التزد  ذالتحس  للرلي . ذال صيبح مسيألة  ال بعيي أن صيلى ركعتي 

 . ذغوِبً، ذهذه بوكا  اإلخقصيف.  بيائت الف ائي الب  القا)(
و  ن يي)  ن فعلييت) ذليي   خقصييا ص كييان البفييت ذالقبيي   ذاألدييو ذ:علييام ) أخلصيي ا ص يف أعمييال ) ذأقيي ال ) املعلمــون:أيهــا 

 راًو فميا خيو  مي  القليا ذصيل    القليا ذميا خيو  مي  اللسيان ال دتجياذز ذاجلزدلو ذ ال كانت أعمال ) ذأق ال ) هباًو مب 
ايفذان!! قايل حلميييذن بيي  أ يي: يفمييا ِب  كييقم السيلح أنفييت ميي  كقمبييا، قيا : ألهنيي) : لميي ا لعيز اإلسييقم، ذ يياا البفيي ل، 

 . ذرلا الو  ، ذحن  نت ل) لعز البف ل، ذ"لا اليناا، ذرلا اخلل يف. ملاة األذلااو(
ــعستا ✍ ــيولي ة:شـ  علّامييي  سا سيييأَل ن عبهيييا أميييام هللا :عيييا فييي  ار املسـ

، فع ييي   ُ " ييي   دييي م القاامييية التعلا) أمانييية يف أعبيييا  امل
 اّاع ، 

 
ل ِ  أَثْيَقاهَل ْ) َذأَثْيَقااًل َمَت أَثْيَقاهلااْ) َذلَا ْسأَل ِ  دَييْ َم  }للمْرلاص  الباصح ، ذذدل، للمسترفّا  ذامل ةا َعِميا َكيان  ا اْلقاَاامَي َذلََاْحما

ْعييت  َرس يي َ  ا ِا َصييِلى اِ   َعَلْايي ا َذَسييِلَ) ، دَيق يي    : : َدَسييار  قَييا َ  بْيي ا  َمْعقاييلا فعيي   [.13]العب بيي  :  {دَيْفييرَت ذَن  ييْ  َعْبييي  يف َسَا َمييا ما
 .( البراَر ذمسل)يف .   ِاتا ا ،  ااِل َمِوَم اِ   َعَلْا ا اجْلَِبَة َدْسرَتْعاا ا اِ   َرعاِاًة ، مَي     دَيْ َم مَي     َذه َ  َغاشٌّ لاَوعا 

 علّا) ال :ت ِقح عبي امليبه  اليّاراسييو بيل هي  الييّاد  ذاخل ل ي ، قيا  َعلاييٌّ 
: -:عيا  -عي  قي   هللا -رليي هللا عبي  -ذمس ذلِاة امل

 [، قا : يفَعلّام ه) ذأدّاب ه)يف، ذكما قا  الااعو أدً ا:6]التحومي:  {ق  ا أَنْيف َس  ْ) َذأَْهلاا  ْ) اَنرًا } 
 َعلى َما َكاَن َعو َدُه أَبُوهُ ..................... َويـَْنَشأُ ََنِشُئ الِفْتياِن ِفيَنا 

يرّاسيية دوبّااييان يف امليرسيية، فت يي ن األمانيية متسيياذدة باييبه)، فييرتق
 
ييي  "البًييا  فيياألب ذاألمن دوبّااييان يف الباييت، ذامليييرّال ذامل اأَلَب جيَا

 متأدّاًِب مع  أبدب املعلّا)، ذ:وق املعلّا) دَيْلقى "الًبا متأدّاًِب مع  أبدب األب، فالتعلا) مس ذلاة جيا استح ارها.
كانيت هبياًو   ة مثارهيا، ذ ال عظي   أن دعميل مبيا دعلي) أذ دقي  ، ميىت :ي يت امل علي)اجيا عليى املفالعمل ابلعلم ) القدوة (:  ✍

َ :َيق  ل ي َن َميا اَل :َيْفَعل ي َن،َكرب َ َمْقتًيا عاْبيَي ا ِا }ذلقي ذم هللا ه الو بق ل  :عا :و   ذزن هلا ذال أتثىمب  راً ال اَي أَدينَهيا الِيذادَ  َآَمب ي ا ملا
َ :ق  يف  :يف :فسييىه -ر يي  هللا-السييعيَ  قييا  الاييا ، (3،  2  الصييح {َأْن :َيق  ل يي ا َمييا اَل :َيْفَعل يي نَ  ليي ن اخلييى ذَُّ  نيي َن أَ: ملا

البف ل ، في ذ:َبه ن ع  الاو ذرمبا نزهت) أنفس ) عب ، ذأنت) متل ث ن بي  ذمتصيف ن بي ، علا ، ذرمبا ََتَِيْمت ) ب  ذأنت) ال :فعل ن 
 جمب لة على عيم االنقااد مل   الح ق ل  فعل ، فاقتياؤه) ِبألفعا  أبلغ م  اقتيائه) ِبألق ا  اجملودا يف.
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لِود يلا دَييْ َم اْلقاَااَميةا فَياي ْلَقيى يفا البِيارا فَيتَيْبيَيلا    :يفا ِا َصيِلى اِ   َعَلْاي ا َذَسيِلَ) دَيق ي     َرس ي  َ   ب  زديي قيا : َسَاْعيت  ذع  أسامة  َياو  ِبا جي 
يت  أَْهيل  البِيارا  وأَقْيَتاب    يفا الِبارا فَيَاي ذر  َكَميا دَيي ذر  احلْاَميار  باَوَمياه   َْ ف يَقن  َميا َشيْأن  َ  : َعَلْاي ا فَياَيق  ل ي نَ فَيَاْجَتما أَلَيْاَ  ك ْبيَت أَتْم يو اَن  ؟!َأ

َهااَن َعْ  اْلم ْبَ وا  ْلَمْعو ذفا َذ:َيبيْ ْلَمْعو ذفا َذاَل آ:اا ا َذَأهْنَاك ْ) َعْ  اْلم ْبَ وا َذآ:اا ا   :قَا َ  ؟!ِبا  .  متف  علا  ( يفك ْبت  آم و ك ْ) ِبا
ذقييا   ،  هللا يف  ن العييامل  ذا مل دعمييل بعمليي  زلييت م عظتيي  عيي  القليي ب كمييا :ييز  القعييوا عيي  الصييفايفقييا  ماليي  بيي  ددبييار ر يي 

 يف .العل) دهتح ِبلعمل فإن أداب  ذ ال ارُّليف : ال  َر 
 ،هبيييا: م مييية :قييي  : فعيييل رديييل يف أليييح رديييل خيييى مييي  قييي   أليييح رديييل لوديييلذ  ن الفعيييل أبليييغ مييي  القييي   و  عبـــاد هللا:
دي  على األمانة م قً سا  ن أق ق بايا يف  اأخققا افعل م قف عا  أق ق أتثىاً م  ال قم. فل  أن ردقأن األف :ذمعباها

 .آالف البال م  ألح حمالوا دلقاها  نسان ع  األمانة
بي   مي  فيو  بي  ميا دق لي  ذميا دعملي  ، ذمبيا دوذني  مي  مفارقيا   البيالهي  أذ  اهليادم ، مبيا دلحظي   علي)ذأما م  د ي ن امل

 فساد عقد .على أذاموه امل الاة معلما ذموباا، ذ:صوفا:  املغادوا ألق ال  ذأذاموه، فهذا دي  
 ذما أمجل احل مة اليت أدواها هللا :عا  على لسان أي األس د اليؤيل، عبيما قا  :

 ليم ــــــــــــــــــــــلم غريه ... هال لنفسك كان ذا التعـــــــــــــــها الرجل املعــــــــــــــ اي أي
 يم ــــــــتصف الدواء لذي السقام وذي الضىن ... كيما يصح به وأنت سق

 يم ــــــــــــــــــــيها ... فإن انتهت عنه فأنت حكـــــــــــــــابدأ بنفسك فاهنها عن غ
 يم ـــــــــــــــــــــــــ ه عن خلق وأتيت مثله ... عار عليك إذا فعلت عظ ــــــــــــــــــــــال تن

  سييي  ذديدييي معارفييي  إلفييادا متعلماييي ذدقت ييي هيييذا ميي  املعلييي) بييذ  قصييارق دهييييه ميي  أديييل : يي د  نفإتقـــان التعلـــيم:  ✍
ِ صيلى هللا علاي  ذسيل) قَياَ  : فقامة  :قان العمل : صل العبي    حمبة هللا :عايل ، د في أن ذ و ذجمتمع  َعيْ  َعائاَايَة ، َأّن البِيأا

 . ( ذالباهقي بسبي مس  العرباين  ِن اِ َ حي اان  اَذا َعماَل َأَمي ك ْ) َعَمق َأْن دي ْتقاَب   يف يف  ا 
 إذا عمل املرُء املكلف مرًة  .... عماًل فإّن العيَب أاّل حيسنهذلقي أمس  م  قا :                    
  املختاُر أّن إهلَنا ..... حيــــــبُّ لعبٍد خاَفُه أْن يتقَنهفقـــــْد ذكرَ                                          

 ن هبيييا: انفصيياما ذانفصيياال كبيييىا بيي  ال اقيييت ذاملييأم   يف  :قيييان العمييلو فتجيييي أن الفييود دعميييل جبييي ذدييي دا  أحبـــيف يف هللا:
إنيي  ال دبييايل بعمليي و ذ ن شييغل  ذ :قييان  ذا كييان دعمييل لبفسيي و  مييا  ذا كييان دعمييل يف شييوكة أذ ذ افيية أذ م سسيية أذ ذزاراو ف

الااغل الت قات يف دفرت احل  ر ذاالنصواف   شاهي الزذر ( و ذال دهم  بعي ذلي  دي دا أذ خيمية أذ  :قيان أذ قايام جمتميت 
 أذ سق "  أذ مواقبة أذ غى ذل  !!! ذأس   ل ) قصة ذاقعاة :ي  على ذل : 

لسب ا  " دلةو فبلغ ب  العمو أن أراد أن دقيم استقالت  لاتفيو  لعائلتي و دعمل يف  ميق الاوكا   اوً بِ ب دوذق أن هبا: ردقً 
او العييوحو ذأسييومس يف  ليياع املبييز  أخييىاً ..و فقبييل ردييل الببِيي  أن :بييِن مبييزالً  :فقييا  ليي  رئاسيي : سيي ف أقبييل اسييتقالت  باييو 

بيز  هيدية ميِنّا لي  مبباسيبة هنادية خييمت  دذن    :وكاز ذ :قان(( ُ سيل) مفا:احي  لوئاسي  ..فابتسي) رئاسي  ذقيا  لي : هيذا امل
 للاوكة "   السب ا  املالاةو َفص ياَم ردل البباوو ذنيم بايا أن  مل دتق  بباو مبز  العمو!!
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مليياذا َ:وَلييى لنخييود  مييا ال :وليياه لبفسيي ؟!! مليياذا هتييت) بعمليي  اخليياص ذنفعيي  خيياص غييى متعيييّ ، ذال هتييت) أبعمييا   أقــول:
 امة ذنفعها دع) ايفخود ؟!!ايفخود  ذال  ائح الع

يياً ن يف :فهييا) "لبييته) املييادا قصييًيا مييبه)و دفًعييا ِبلعلبيية   َيرّاسيي  يف :يردسييه)، فا سا
ذميي  ذليي  أدً ييا مييا دفعليي  الييبعِّ ميي  امل

ِومية شيوًعا  ن مل  دييرّال للتسجال يف يفالينرذل اخلص صاةيف، اليت دظبن ن أهنا َُّالن هل) يف مقابل جمه ده)، ذهي يف مقاقتهيا حم 
 . امليرّال العالَا يف َصفّا  كما ديرس  يف بات 

فقبي للمعل) أن دتحلى ِبلصرب يف العملاة التعلاماة و ألن  دتعامل مت عقي   انقصية غيى م لفية :  الصرب واحللم والتأين ✍
كيل شيو و ذدصيرب عليى ميا بييا   ذال ساما يف موامل التعلا) األذ  و ذأن دعامله) معاملة أببائ  و حيا هل) كل خى ذد وه هلي)

 مبه) و ذان د دده) ذعلمه) بوف  ذشفقة ذمل) و فق د  ن متسلعاً علاه) و لذل  َسات ذزارا الرتباة ذالتعلا) .
 أخالق املتعلم آداب و العنصر الثالث: 

لبجيياح املبظ ميية التعلامايية  ذكمييا أن للمعليي) آداِبً ذأخققيياً يف العملايية التعلامايية و ف ييذل  للمييتعل) آداب، ذأخييق ،  عبــاد هللا:
 ذاليت :تم ل فاما دلي: 

 َعلّا)، كاح ك بِيا  -ذأق  : دفرتح علاه) - ن ال ادا على العِلبة :اريني واحرتامهمالتأدب مع األساتذة واإلد ✍
امرتام امل

ذ ديقاًل؟ أمل د ي  ذلي  قبيل  حنرتم أسا:ذ:با قبل سب ؟ أمَل ن   هنوب يف "ود  آخو عاْبيما نسمت ه) َميونذا مي  "ودي و هابية
ْلَييى عليا ) رلييات)؟ ُ نسيات) َميي  اليذَ َعِلَم يي) ذأِدَب يي)  سيب ا  فقييط؟ فميا الِييذَ مصيل ل يي) أدنهيا العِلبيية؟ أخ يييعت)؟ ذمبيا مي 

 ذرِِبك) يف ميارس ) أاِيم "ف لت )؟
َْ شاري م-ر   هللا  -دق   اإلمام الاافعي   الا   صفًحا رقاًقاو لًقِ َدْسمت َذقْيَعهايف،: يفكبت  َأْصَف  ال رقة ب  دََي

هذه املعاين جيا أن : غَول مي   : يفذهللا ما ادرتأ   أن أشوب املاو ذالاافعين دبظو   يِلو هابًة ل يف.-ر   هللا  -ذدق   الوِبات 
وبّا ديدي يف آذان األبباو، ذه  ذادا  

 
 :  ش قي ماث دق   أ ي و ذص در أمى الاعواوايفِبو، بل ذادا كلّا امل

 وال ـــــــــــــكـاَد املعّلُم أن يكوَن رس...........   ـال ـــــــــــــــــّلِم َوفِّـِه التبجيــــــــــــــقُـْم للمع
 يبين وينشُئ أنفـساً وعقوال...............   أعلمَت أشرَف أو أجل  من الذي

هيذه الظياهوا الييت أنتجهيا الفصيام ابتلايت هيا األمية  ياهوا الغيل يف التعليا)و مي  األميواح الييت  :يف التعلــيمترك الغش  ✍ 
نع) ملا عاش ك ى م  "قببا فصاما ن يا ب  العل) ذ العمل، :يوق ك يىا ميبه) ، الب ي الذَ دعاا  ك ى مبا يف جماال  شىت

، بيل  مسيل)( يفم  غل فلا  مبيا يف:  حياذ  أن دغل يف االمتحاان ، ذ ه  قي قوأ ميدث الوس   صلى هللا علا  ذ سل) 
ألنيي  قييي اسييتقو يف ذهبيي  أنيي  ال عققيية بيي  العليي) الييذَ ، رمبييا أنيي  دقييوأه علييى ذرقيية األسييًلة، ذ ل يي  ذليي  ال حيييو: فايي  سيياكبا

 . دتعلم  ذب  العمل الذَ جيا أن أييت ب  بعي هذا العل)
م  ال ِبلعليي) ذِبلاييباب امليييتعل)، فييإذا كييان شيييباها ال ن األمييي) ال :تقيييأتخييو األمييية، ذعيييم :قيييمها ، ذذليي  ألسييبا فييالغل 

ما ه  اهلي) اليذَ ! حيصل على الاهادا  العلماة  ال ِبلغل، فقل يل بود : ماذا س ف دبت  لبا ه الو العلبة الغااش ن ؟
، الايهادا امليزذراال شيو ، بل غادة   و ذ افية بتلي  ! ما ه  اليذر الذَ ساق م ب  يف بباو األمة ؟! حيمل  ال امي مبه) ؟
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و ذ ه يذا :بقيى األمية ال :تقييم بسيبا أذلًي  الغااية بابهياو ال ه) لي  يف :قييمي شييو دبفيت األمية، أذ ميىت دف يو يف ذلي  
ذنظوا أتمل لل اقت : نوق ذل  ذالحا دلاا، فعيد العقب املترود  يف كل عام ِبيفالف ذل   قل بوب  م  ميبه)  يرتمس 

 !!قلة قلالة ال : اد :ذكو ؟!اوذعا انفعا لألمةأذ دقيم م ؟!أذ د تاح ؟!لبا
ن بييل  و  ) "قبي  الغيلالغياش غييا سيات   مبصيبا، أذ د ي ن معلميا ذِبلتيايل سيي ف مييارل غاي  لألمية، بيل رمبيا علِي   ن هيذا

 ليى ميوامألني  بيِن عال  افة اليت حيصل علاها هذه الاهادا املزذرا، أذ اليت مصل علاها ِبلغل س ف د ي ن را:بهيا مواميا، 
 .ذأميا دسي نبت م  موام فالبار أذ  ب ،

مايية ذأبباتهييا ذحمت ايهتييا ميي  مقاعييي ذذليي  ِبحلفيياى علييى امل سسييا  التعلا :ممتلكــات امليسســة ومرافقهــا العامــةاحــرتام  ✍
 اخلاصة .ذ لاوا ذميدقة ذأشجار ذأس ار ذغىها و ألن املل اة العامة أشي مسً لاة عبي هللا م  املل اة  ذأب اب ذن افذ

 أبدييدبا الفسياد خنلي  ألنبيا موقهياو أذ :لفهيا أذ فاهيا ذاإلفسياد الفساد عيم العامة املواف  حن  ذادبا:با أه) م   ن : هللا عباد
َا َذاْلَبْحوا  اْلرَبّا  يفا  اْلَفَساد   َ َهوَ : }:عا  قا  ل  ا اِلذاَ بَيْعَِّ  لاا ذادَقه )ْ  الِبالا  أَْدياَ َكَسَبتْ   مبا ع ي َن{ الوذم: لَ  َعما (، 41َعِله يْ) دَيْودا

ي ذا يفا اأْلَْرحا بَيْعيَ  َها{  األعواف : ذقا :}َذاَل :ي ْفسا  . ( 56  اْصَقما
ذميي  صيي ر الفسيياد ذاإلفسيياد يف األرح  ودييا ذ:يييمى املباييع  العاميية، ذقعييت األشييجار ذ :ييقف احليييائ  ذالزدبيية ذموقهييا،  

 األعياوو فم  ِبب أذ  أن حنافظ على موما  املسلم !!!ذ ذا كان اإلسقم هناان أن نفعل ذل  مت 
دياو  السيبة لت كيي عليى أ اية ال قيت ذقامية اليزم ، فقيي  :ه ملزيــد مــن  صــيل العلــم واملعرفــةاستغالل الوقت وتنظيم ✍

 دي َم القااميةا مييىت ليْ  :َييز ذَ  قَيَيما عبيي  يف ذ:قيور أن اإلنسيان مسيً   عبي  دي م القاامية، فعي  معياذ بي  دبيل أن رسي   هللا قيا : 
صيا   عي  ع م ييواها فياَ) أَْفبياه  ؟ ذَعيْ  َشيبابا  فيياَ) أَبْيقه  ؟ ذَعيْ َ مالاي ا مي  أديي  اْكَتَسيَب   ذفياَ)  يي ا د ْسيَأَ  عي  أَْربَيتا خا أنْيَفَقي   ؟ ذَعيْ  علما

 [.بسبي مس ] الرتمذَ  يفماذا عماَل فا ا .
 احلسيي  البصييَو ر يي  هللا مبييا دعجييز عبيي  ال صييح ذالتعبييى، ذصييفه) لقييي مييوص السييلح الصيياحل علييي ذقييته) أحبــيف يف هللا :

 أدركت أق اماً كان ا على أذقاهت) أشي مب ) موصاً على درا  ) ذداننىك). :بق ل 
، مىت  ذا :ععل لساين ع  ميذاكوا ذمبيا وا، ذبصيَو عي   قا  اب  عقال ر   هللا:  ين ال حيل يل أن ألات ساعة م  عمَو

 .  ذدل "بقا  احلبابلة(. ف َو يف مالة راميت ذأان مستعوح، فق أهنِّ  ال ذقي خعو يل ما أسعوه أعملت معالعة،
 فانظو كاح دستغل ذقت "عام  ذرامت  يف  عما  ف وه فاسعوه بعي ق او م ائج  الارصاة؟!!!

ما  :-ر   هللا  -لفواهايَ اخللال ب  أ ي امىت  ن ساعا  األكل لق ام مااهت) ذمعاشه) كانت ثقالة علاه)، فقي سأل ا 
  .ساعة آكل فاها ا ؟ قا :أثقل الساعا  عل هي 
يَز، َفقاايَل لَي   يفا َذلاييَ ، فَيَقياَ : بَيْ َ َمْ يغا اخْل ْبيزا َذش يْوبا اْلَفتاايتا قاي  َكياَن َداذ د  العِيائاين ذ  ييَ  َدْايَوب  اْلَفتاايَت َذاَل أَيْك يل  اخْل بيْ وَاَوا  ََخْسا

 .ذد اهو العل)«  »اجملالسة آدَةً 
 ) ذدعتربذن  م اعًة ف اح ببا؟!إذا كان ا مودص  على ال قت يف "عامه) ذشواهف! فانظو ك) ن ات م  الساعا  يف احلوام
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 العنصر الرابع: أثر العلم يف هنضة األمة
بل ال دستعات املسل) أن   ،) :بن األجماد، ذَ:س  د الاع ب بالعل :  ن العل) أسال هن ة األمة ذقاام احل ارا و فعباد هللا

، أذ ألمت  عزاً ذجميًا ذنصوًا  ال  كما أراد هللا سبحان  أذ دقيم جملتمع  خىاً  اخلالصة ص :عا  على ذف  شوع حيق  العب ددة 
   كما قال:ذ  ذما فاا اجلهل يف أمة م  األم)  ال ق ح أركاهنا، ذصيمس ببااهنا، ذأذقعها يف الوذائل ذاملتاها  املهل ة.و  ِبلعل)

 واجلهل يهدم بيوت العز والكـرم  ...............العلم يبين بيوات ال عماد هلـا 
َعيْ  َأيا ه َودْييَوَا، أَنِي   َميِو باس ي  ا اْلَميادبَيةا، فَيَ قَيَح لألمية هي  العلي) و ف –صلى هللا علا  ذسيل)  – ن املىا  الذَ خلف  الوس   

َها، فَيَقاَ :يفاَي أَْهَل ال ، َما أَْعَجيزَك ْ) !يفقَيال  ا: َذَميا َذاَ: اَي َأَِب ه َودْييَوَا؟ قَياَ :يفَذاَ: مايىَا   َرس ي  ا ا ِا َصيِلى اِ   عَ َعَلايْ َلْاي ا َذَسيِلَ) سن  ا
ْبيي   !يفقَيال  ا: َذأَدْييَ  ه يَ ؟ قَيياَ :يفيفا  يياَب  ْ) ما يا،  دي ْقَسي) ، َذأَنْيييت ْ) َهاه بَيا ال :َييْذَهب  َن فَيَتَأخ يذ ذَن َنصا ييوَاًعا  اَ  اْلَمْسييجا يايفَفَرَود  ا سا اْلَمْسيجا

بَييا  ًًا َذَذقَييَح أَب يي  ه َودْيييَوَا هَل ييْ) َمييىِت َرَدع يي ا، فَيَقيياَ  هَل ْ):يفَمييا َل  ْ)؟يفقَييال  ا: اَي َأَِب ه َودْيييَوَا فَيَقييْي أَ:َيايْ َي، فَييَيَخْلَبا، فَيلَييْ) نَيييَو فاايي ا َشييايْ اْلَمْسييجا
يا َأَمييًيا؟يفقَال  ا: بَيلَييى، رَأَدْيبَييا قَيْ ًمييا د َصييلن َن، َذقَيْ ًمييا دَيْقييَوو ذنَ دي ْقَسيي) ، فَيَقيياَ  هَل ييْ) أَ  اْلق ييْوآَن، َذقَيْ ًمييا  ب يي  ه َودْيَوَا:يفأََمييا رَأَدْيييت ْ) يفا اْلَمْسييجا

 مس (.بسبي   العرباين  ي  َصِلى اِ   َعَلْا ا َذَسِلَ)يفيفَذحْيَ  ْ)، َفَذاَ: ماىَا   حم َمِ  دَيَتَذاَكو ذَن احلَْقَ  َذاحْلَوَاَم، فَيَقاَ  هَل ْ) أَب   ه َودْيَوَا:
ذميا اختلييت مي ازد  األميية، ذفسيي أبباؤهييا  ال   ن هن يية األمية مبيي   برتباية أداييا  عليى عليي) ذُّميل املسييً لاةو أحبــيف يف هللا:

ميت مي  ديذهب ن ذجيالسي ن، ذال مابما لامس األبباو ب  أب  مفو  ال دعل) عي  ميا  أببائي ، ذال يف أَ موملية ديرسي ن، ذال 
و فييذر األسيوا عظيا) ذب  ميرل خان األمانة، ذهتاذن يف ذادب ، ذمل دير: مس ذلات  -ع  مست اه) التحصالي يف اليراسة 

يف يف ق ليي : الوسيي   صييلى هللا علايي  ذسييل)يف غييول هييذه القييا) يف نفيي ل أببائهييا فهيي) مسييً ل ن عييبه) ديي م القاامييةو ذبيي  ذليي  
َميام  رَامس  َذَمْسيً   ، َعيْ  َرعاِاتاي ا  ،امس  ذَك لن  يْ) َمْسيً   ، َعيْ  َرعاِاتاي ا ك لن  يْ) رَ  َذاْلَمييْوأَا  ، َذالِود يل  رَامس  يفا أَْهلاي ا َذه يَ  َمْسيً   ، َعيْ  َرعاِاتاي ا ، اإْلا

َها َذَمْسً  َلة، َعْ  َرعاِاتاَها َذالِود يل  رَامس  يفا َميا ا أَبااي ا َذَمْسيً   ،  ، َما ا َساّاياها َذَمْسيً   ، َعيْ  َرعاِاتاي ا َذاخْلَادام  رَامس  يفا  ،رَاعاَاة، يفا بَيْاتا َزْذدا
ييْ) رَامس  َذَمْسييً   ، َعييْ  َرعاِاتايي ايف   متفيي  علايي ( ،َعييْ  َرعاِاتايي ا  يف  ِن هللَا سييائل، كييِل رامس  عمييا اسييرتعاه  ، أمفييَظ أم ذقييا  أد يياً :  ذَك لن  

دقي   اإلميام الغيزايل ر ي  هللا يف رسيالت  و (العرباين ذالباهقي ذالبسائي ذابي  مبيانسأَ  الودل  ع  أهلا باتا  يف  لِاَت ؟ مىت د  
أ ت الوسائل: »الصأ أمانة عبي ذاليد ، ذقلب  العاهو د هوا ساذدة خالاة م  كل نقل ذص را، ذه  قابل ل ل ما نقل، 

د اخليى ذعلمي و نايأ علاي  ذسيعي يف الييناا ذايفخيوا أبي اه، ذكيل معلي) لي  ذمي دّاب، ذ ن ذمائل    كل ما ميا  ب   لا ، فإن ع ي ّا 
 ع ّاد الاو ذأ  ْاَل   ا  البهائ)و شقي ذهل ، ذكان ال زر يف رقبة القاّا) علا  ذال ايل ل «.

 فأذالدك) أمانة يف أديد ) ذستسأل ن عبه) فماذا أنت) قائل ن؟!!! 
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