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 منزلة العلم والحث عليه في اإلسالم: العنصر األول

نبينـا أعظـم علـى ّلقد بلغت عناية اهللا عز وجل بنا لرفع اجلهل عنا أن كان أول ما نزل من الوحي اهتم اإلسالم بقيمة العلم أميا اهتمام، و
رأ باسـم ربك الذي خلق{:ط Wا جربيل هـي قولـه تعـاىلكلمة هب َاقـ َـ َ ِ َّـ َ َِّـ ِ ْ ِ َْ  اهللا عـز وجـل يف أول آيـة نزلـت مـن القـرآن دليـل ُ وأمـر؛) ١:العلـق(}ْـ

ـفـال يســتوي عـنـد اهللا اـلـذي يعـلـم واـلـذي ال يعـلـم، فأهــل ، واضــح عـلـى أمهـيـة العـلـم يف تكــوين عقــل اإلنســان ويف رفعــه إىل املكاـنـة الســامية
َهـل يسـتوي الـذين يـعلمون والـذين ال {: م مقام عظيم يف شـريعتنا الغـراء، فهـم مـن ورثـة األنبيـاء واملرسـلني، يقـول اهللا تبـارك تعـاىلالعلم هل َ َ ُـ َِ َِّ ََّ َْ ََ َِ َ ْ ْ

ِيـعلمون إمنا يـتذكر أولو األلباب ََْ ْ ُ ُ ُ َّ َ ََ َََِّ َ ُ  ). ٩: الزمر( }َْ
ٍيـرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{: ، قال تعاىلويرفع اهللا الذي يطلب العلم والذي يعمل به كما يشاء ِ َـِ َ ََ َ َ ْ ُْ ُ ُ َ َ َِ َِّ َّْ ْْ ُ ُ َّ : ا"ادلـة (}َِ

أي يف : "قــال القــرطيب. أي يرفــع الــذين أوتــوا العلــم مــن املــؤمنني بفضــل علمهــم وســابقتهم درجــات أي علــى مــن ســواهم يف اجلنــة) ١١
 " .الدنيا، فريفع املؤمن على من ليس مبؤمن والعامل على من ليس بعاملالثواب يف اآلخرة ويف الكرامة يف 

ْيســألونك مـاذا أحل ـهلـم قل {: أـبـاح اهللا لـنـا أكـل الصــيد اـلـذي صــاده الكلـب املعـلـم، وإذا صــاده كـلـب غـري معـلـم ال يؤكــلولشـرف العـلـم ُــ ْ َُ َّ ِــ ُ ََ َ ََ َ ْ
تم مـــن اجلـــو َأحـــل لكـــم الطيـبــات ومـــا علم َ َْ َ َِ ِْ ُ ْـــ ََّ ََّ ُ ِّ ُ ُ َ َّ ا أمســـكن عـلــيكم واذكـــروا اســـم الـلــه علـيــهُ ا علمكـــم الـلــه فكـلــوا مم و7ن مم ني تـعلم ِارح مكلب ِْ َْ َ َُ َ ََّ َّ ََّ ُ ُْ ْ ُُ َّْ َ َ َ ُْـــ ُ ُ ُ َْ َ َ ِـــ َِّـــ َّ َِ َُ ِّ َِّ ُ َ ِـــ ُ ِ{ 

 !؟فما بالك مبن تعلم الكتاب والسنةهذا يف عامل الكالب، رفعه اهللا درجة عن أقرانه بالعلم  ؛] ٤:ائدةامل[
كمـا ثبـت يف الصـحيح مـن حـديث الزهـري ؛ م أنه يرفع قدر أناس ليس هلم حسب وال نسب فوق كثري مـن األكـابر ويبلغ من فضل العل

مـن اسـتخلفت علـى أهـل : أن نافع بن عبد احلارث أمري مكـة خـرج واسـتقبل عمـر بـن اخلطـاب بعسـفان، فقـال لـه عمـر: عن أيب الطفيل
اسـتخلفت علـيهم مـوىل؟ :  رجـل مـن موالينـا، فقـال عمـر: فقـال!؟ن ابـن أبـزىومـ: استخلفت عليهم ابـن أبـزى، فقـال عمـر: الوادي؟ قال

  ."إن اهللا يرفع Wذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين": أما إن نبيكم  قد قال: إنه قارئ لكتاب اهللا عامل بالفرائض، فقال عمر: فقال
 :وكما قيل

 ت العز والشرف          العلم يرفع بيتا ال عماد له        واجلهل يهدم بي
َ هريــرة ، قـال وقد لعن الرسول الـدنيا مبـن فيهـا إال مـن انتسـب لشـرف العلـم عاملـا كـان أو متعلمـا، فعـن أيب َ ََ َْ َّمسعـت رسـول اهللا صلى اهللا : ُ َـ ِ َِ ُ َ ُ ْ َ

ُعليه وسلم ، وهو يـقول  ُ َ ََ ُ َ َ َّ ِ ْ ِ الدنـيا ملعونـة ، ملعـون مـا فيهـا ، إال ذكـر اهللا":َ َ ْ ِ َّ ِ َ ُ ُِ َ َ ٌَ ْ ٌْ َ َْ ً ، وما وااله ، أو عالمـا ، أو متـعلمـاُّ ً َ ََِّ َُ َْـ َْ َِ َ السلسـلة الصـحيحة (" " .َُ
 . كن عاملا أو متعلما وال تكن الثالث فتهلك: ، وكما قيل)لأللباين
ما هـو أفضـل مـن أن يسـتغفر لـك احلـوت يف البحـر والـدواب وحـىت النمـل تسـتغفر لطالـب العلـم؟ مـا هـو أفضـل مـن أن تضـع .. عباد اهللا

ًالئكة أجنحتها لك إذا سلكت سبيال يف طلب العلم سواء كان يف درس تذهب إليه أو يف كتاب تشـرتيه لتفتحـه وتقـرأ فيـه؟ أي فضـل امل
 !!، واألحاديث يف ذلك كثريةَّعظيم هو ذاك وفره اهللا عز وجل لطلبة العلم الشرعي الذين يتعلمون الكتاب والسنة



  )٢( 

ُعن أيب الدرداء رضي اهللا عنهف ُ ََ ِ َ
ِ ُ قال مسعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم يـقولَّ َ ُـَ َ َُـ َّ َّْ ُ ِ َِ ُ ْ ًمـن سـلك طريـقا يـبتغـي فيه علمـا سهل اهللا لـه طريـقا :"َ ً َـَ َْـ ُ ِْ َِ َّ َ َُ َ َـ َ َ ََ ِْ ِ ْـِ ِْ َ َ

َإىل اجلنَّة وإن املالئكة لتضع أجنحتـها لطالب العلم رضا مبا يصنع وإن العامل لي ََ ََِ َ ََّ ََّ ُ َ ُ ََْ ِ ً َ َِ ِ ْ َِ ِ ِِ ِ َِ َ َْ َ َ
ُسـتغفر لـه مـن يف السـموات ومـن يف األرض حـىت احليتـان  َ َِْ َِّ َ َ َِ َّ ُ ُِ ْ
َّيف املاء وفضل العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلمـاء ورثة األنبيـاء وإن األنبيـاء مل يـورثـوا دينـارا وال درمها وإمنـا َ َ ًَ َـ ََ ْ ُ َ َِ ًِ َْ ُ ََـ ََ َُ َْ َ ْ ِْ َِّ َّ ِِ ِ ُِ َ ََ ِ ِ َِ ِ ِ َ ِ ِ ِِ ُ ْ َ

 
ٍورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر ِ َ َ ٍَ َِ َ ََ َُ َ ْ َ َ ِْ  ) رواه أبو داود والرتمذي"(َُّ

ُعـن ابـن مسـعود رضـي اهللاُ  عنـه قـالومع أن اإلسـالم حـرم احلسـد إال أن الشـارع أباحـه يف جمـال العلـم، ف َ
ِ ْ َ ِ ْ ِ قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه :َ ِْ ُ َ

َوســلم ِال حســد إال يف اثنتني :"َ ْ َــ َ َّ َ َ اه اهللا احلكمــة فـهو يقضي Wــا ويـعلمهــاَ اه اهللا ـمـاال فسلطه عـلـى هلكته يف احلــق ورجــل آت ُّرجــل آت ًَِ ُــ ُ ُُ َ ُ َ َ َُ َِ ِــ َ َ َ ْ ِ ِ ُِــ َــ ٌَــ ٌَ ََّ َ ََ َ ُ َّ متفــق "(َــ
 .، وغري ذلك من األحاديث اليت ال يتسع املقام لذكرها وأنت Wا خبري)عليه

ُعــن أيب هريـــرة رضي الـلـه حـيـاWم؛ ـبـل امـتـد األجــر بـعـد مــوWم وإىل قـيـام الســاعة، فإن اهللا مل يقصــر األجــر عـلـى العلمــاء يف : أحـبـيت يف اهللا َّْ َ ِــ َ ََ َُ َِ ْ َ
ُعنه َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  َْ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ َ َّ ٍإذا مات اإلنسان انـقطع عمله إال من ثـالث" َ َِـ َ ْ َِّ ُِ ُـ ََ َ َ ََ ْ ُْ َ ِْ َ ُْ صدقة جاريـة وعلـم يـن:َ َ ٌَ ِْ َ ٌ ٌِ َ َ ٌتـفع بـه وولـد صـالح َـ ِ َ ٌ ََ َ ِ ِ ُ َـ َ

َُيدعو له ُ ْ ٌقال هذا حديث حسن صحيحالرتمذي و" (َ ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ َ َ ُّ مات من قـرون، ومـع ذلـك عـداد احلسـنات يـعد – مثال –اإلمام البخاري :  قلت؛َ ُـَّ َ ُ
 !!له إىل قيام الساعة، فمن حنن جبانب البخاري؟

 :حيضرين قول اإلمام الشافعي رمحه اهللاو
  وما ماتت مكارمهم        وعاش قوم وهم يف الناس أمواتقد مات قوم

 .نعم يا إمامنا الشافعي، فكل من يطعن أو يشكك يف هؤالء األعالم فهو ميت حقيقة ال حكما، بل ال يستحق احلياة
 :وما أمجل قول سيدنا على بن أيب طالب رضي اهللا عنه

 استهدى أدالءعلى اهلدى ملن *** ما الفخــــر إال ألهل العلم إ7م 
 واجلاهـلون ألهل العـلم أعداء*** وقدر كل امرئ ما كان حيسنه 
 الناس موتى وأهل العلم أحياء*** ًفـفـز بعلم تعش حيـا به أبــدا 

للغــة العربيــة فحســب؛ بــل أمــر بــتعلم اللغــات األخــرى؛ مل يقتصــر اهتمــام النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم باحلــث علــى تعلــيم ا: أحبــيت يف اهللا
ثبت أنه أمر زيد بن ثابت بتعلم اللغة السريانية ليتوىل أعمال الرتمجة والـرد علـى الرسـائل، وروي أنـه تعلـم بـأمر منـه صـلى اهللا عليـه وسـلم و

أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أتعلـم لــه كلمـات مـن كتـاب يهـود، «: العربية والفارسية والرومية وغريها، فعنه رضي اهللا عنه قال
، فلمـا تعلمتـه كـان إذا كتـب إىل يهـود كتبـت إلـيهم، قال فما مـر يب نصـف شـهر حـىت تعلمتـه لــه، إين واهللا ما آمن يهود على كتايب: الق

ُفأصـبح الفىت زيـد ، )رواه أمحـد وأبـو داود واحلـاكم وغـريهم وقـال الرتمـذي هـذا حـديث حسـن صـحيح( » وإذا كتبوا إليـه قـرأت لـــه كتـاWم َ َـ
َْبن ثابت تـر ٍ ِّمجان رسول الله صلى اهللا عليه وسلمُ ِ َ َ من تعلم لغـة ( :، وأصبحت اللغة سالحا له يدافع به عن اإلسالم واملسلمني، وكما قيلُ

 ) قوم أمن مكرهم 
فـعـن ، إـمنـا اعتـىن أيضــا بتعلـيم النســاء العلـم والكتاـبـة، ومل تقتصـر عنايـتـه صـلى اهللا علـيـه وسـلم بتعـلـيم هـذه الفـنـون والعلـوم للرجــال فحسـب

أال تعلمني هـذه رقيـة النملـة كمـا علمتيهـا : دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال يل«: الشفاء بنت عبداهللا قالت
 ).أبوداود(» الكتابة

أقـواال ،  وتعليمـاتعلمـا، فإن ما تقدم هـو قليـل مـن كثـري ورد عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم يف شـأن عنايتـه باملسـألة العلميـة، ومجلة القول
 .مما يربز اهتمامه الفائق بوالية العلم والتعليم، وأعماال
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 )صور ونماذج مشرقة(حرص السلف الصالح على طلب العلم : العنصر الثاني
أسوق لكم صورا ومنـاذج مشـرقة مـن حـرص السـلف الصـاحل علـى طلـب العلـم، وسـأترك لكـم التعليـق والتعقيـب عليهـا، لتقـارنوا : عباد اهللا

 !!بني حاهلم واإلمكانيات واألدوات الكتابية اليت عندهم وبني ما حنن فيه من تقدم علمي وتكنولوجي
 .باملصباح واجللوس إىل الصباح: مبا أدركت هذا العلم؟ قال: قيل لبعضهم

مـع احملـربة ": فقال اإلمام أمحد! ب؟أنت إمام املسلمني وال زلت حتمل احملربة وتكت: أمحد العامل اجلليل حمربة وقلم فقيل لهاإلمام ورئي مع 
 ".إىل املقربة

ُ حيمل الكتاب يف كمه أو يف مكان آخر من ثيابـه، فـإذا قـام مـن بـني يـدي -رمحه اهللا-كان الفتح بن خاقان وزير املتوكل، ناصر السنة، و
وـضـع الـذي يريـده، مث يصـنع مـثـل  أخـرج الكتـاب فنظـر فـيـه وهـو ميشـي، حـىت يبلـغ امل-لقضـاء حاجــة أو للصـالة-املتوكـل لـبعض حاجاتـه 

ذـلـك يف رجوعــه، إىل أن يأخــذ جملســه، فــإذا أراد املتوكــل القـيـام حلاجــة، أخــرج الكـتـاب مــن كمــه أو مــن موضــعه اـلـذي هــو فـيـه، وقــرأه يف 
 .جملس املتوكل إىل حني عوده

 رمحـه -اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي وليس هذا فحسب؛ بل إن سـاعات األكـل لقـوام حيـاWم ومعاشـهم كانـت ثقيلـة علـيهم، فقـد سـألوا 
 . ساعة آكل فيها:يك؟ قالأثقل الساعات علما هي  :-اهللا 

ُّكان داود الطائيو  ُ َِ َّ ُ َ َيشرب الفتيت وال يأكل اخلبـز، فقيل له يف ذلك، فـقال َ َـ َ َْ ََ ِـ َِ ِ َُ َ َُ ُْ ْ ُ َْ َََ َ ِ ْ ُ َبـني مضـغ اخلبـز وشـرب الفتيـت قـراءة مخسـني: َ َِ َِْ َُ َِ ِ َْ ِ ْ ُ َ ِ ُْ ْ ِ ْ َ ً آيـةَْ كتـاب « َ
 »ا"السة وجواهر العلم

ّأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، حىت أختار سف الكعك وحتسـيه مـع املـاء :" ّعن أيب الوفاء ابن عقيل  يتحدث عن نفسه فيقول و َّ َ ّ َ
ِتوفرا على مطالعة أو تسطري فائدة مل أدركها فيه ! على اخلبز ؛ ألجل ما بينهما من تفاوت املضغ  ٍ ً ُّ"!! 

 !وما أوقد الغرية على الوقت لديه؟! فاهللا أكرب ما أشد الفناء يف العلم عنده؟
أثقــل ســاعات عليــه ســاعة األكــل؛ مــع أنــه مبــاح وواجــب لقــوام احليــاة وحفــظ الــنفس؛ ومــا يتوصــل بــه إىل الواجــب فهــو : ًقلــت متعجبــا

يع أوقاتنــــا يف الفــــراغ واحلــــرام وأمــــام املسل ُواجــــب، فكيــــف حالنــــا وحنــــن نض َــــِّ ســــالت واألفــــالم وعلــــى القهــــاوي والطرقــــات، وعلــــى النــــت ُ
 !!واملعاكسات؟

سـنة مـا أكلـت بيـدي بالليـل، كانـت أخـيت تلقمـين وأنـا أكتـب  أقمت ثالثـني": عبيد بن يعيش يقولكان : أعود إىل سلفنا الصاحل فأقول
 "احلديث

كــل فيهــا مرقــة، كــل 7ارنــا مقســم "ــالس الشــيوخ كنــا يف مصــر ســبعة أشــهر مل نأ: "عــن ابــن أيب حــامت صــاحب اجلــرح والتعــديل يقــولو
 فلمــا صــرنا إىل ؛هــو عليــل، فرأينــا يف طريقنــا مسكــة أعجبتنــا فاشــرتيناها: وباللـيـل النســخ واملقابلــة، فأتينــا يومــا أنــا ورفيــق يل شــيخا، فقــالوا

 الســمكة ثالـثـة أـيـام وكــادت أن البـيـت حضــر وـقـت جمـلـس فـلـم ميكـنـا إصــالح هــذه الســمكة ومضــينا إىل ا"ـلـس، فـلـم ـنـزل حــىت أـتـى عـلـى
 )أعالم النبالء سري("إن العلم ال يستطاع براحة اجلسد: "مث قال. تتغري فأكلناها نيئة، مل يكن لنا فراغ أن نشوي السمك

 . على الرغم من الشدة اليت تقابلهمطلب العلمهكذا كان حرص العلماء على 
ـلـئال حيـتـاج إىل ، أـنـه كــان ميتـنـع كـثـريا مــن األكــل، ّلعـلـم وشــحه بضــياع أوقاـتـه مشــس اـلـدين األصــبهاين مــن حرصــه عـلـى اأن الشــيخوحيكــى 
 .ّفيضيع عليه الزمان، فيحتاج إىل دخول اخلالء، الشرب

ًإذا كـانوا حريصـني علـى الوقـت يف طعـامهم وشـراWم ويعتربونـه مضـيعة فكيـف !! كم نضـيع مـن السـاعات يف احلـرام!!!!!!!!!!! ياااااااااهللا
 .لطفك بنا يا رمحن!!! اااهللا؟يااا!!  بنا؟



  )٤( 

 إين ال حيل يل أن أضيع سـاعة مـن عمـري، حـىت إذا تعطـل لسـاين عـن مـذاكرة ":ابن عقيل احلنبلي تلميذ احلافظ اخلطيب البغدادييقول 
أو مـنـاظرة، وبصــري عــن مطالعــة، أعملــت فكــري يف حــال راحــيت وأنــا منطــرح، فــال أ7ــض إال وقــد خطــر يل مــا أســطره، وإين ألجــد مــن 

 فـانظر كيـف يسـتغل وقـت طعامـه )قات احلنابلةذيل طب (".ّحرصي على العلم وأنا يف الثمانني، أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة
 !!!وراحته يف إعمال فكره فيسطره بعد قضاء حوائجه الشخصية؟

 وـيـدخل ، وـيـدخل اخلــالء وأقــرأ علـيـه، وميشــي وأـقـرأ علـيـه،يأكــل وأـقـرأ علـيـهأيب رمبــا كــان " مــام أيب حــامت اـلـرازي يقــول عـبـد اـلـرمحن اـبـن اإلو
 مثـرة هـذا ا"هـود وهـذا احلـرص علـى اسـتغالل الوقـت كتـاب اجلـرح والتعـديل يف تسـعة جملـدات فكانـت" البيت يف طلب شيء وأقـرأ عليـه 

 .وكتاب التفسري يف جملدات عدة وكتاب السند يف ألف جزء
ًهلذا فتح اهللا هلم قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما ً ً ً والتقنيـات فإذا كنت تريد اللحاق Wم فاعمل عملهم ؛ فاهللا يسر لـك سـبل العلـم !!! ً
 !!! أليس كذلك؟!!! ال يصل إليهم أحدكم: احلديثة ما مل يصل إليه أحدهم، ومع كل ذلك أقول

ذركم عـنــد اهللا ، وأـنــتم يف العافـيــة تتمتعـــون ! فـيــا أيهـــا املعرضـــون عـــن طـلــب العـلــم  ؟ ومـــاذا ميـــنعكم مـنــه وأـنــتم يف أرزاق ربكـــم !ُـــمـــا هـــو ع
؟ أتسـلكون طـرق !؟ أختتارون اهلوى على اهلدى والقلوب منكم ساهية هائمة !ائم السائمة ؟ أترضون ألنفسكم أن تكونوا كالبه!ترتعون 

ُاجلهل وهي الطرق الواهية ، وتدعون سبل اهلدى وهي السبل الواضحة النافعة  ُُّ ُ ُ َ  ؟!َ
َــأن االشــتغال ـبـالعلم من أجــل العـبـادات، وأفضــل الطاعــات والقرـبـات ، وموجــب لرضى: أمــا علمــتم  ِِ ٌِ ُ ِ ََّّ َ وجمـلـس . َ رب األرض والســماوات ِــ

ِعـلـم جتلســه خــري لــك مــن الــدنيا ومــا فيهــا ، وفائــدة تســتفيدها وتنتفــع Wــا ال شــيء يز7ــا ويســاويها  ٌ ُ ُ ِ ؟ فــاتقوا اهللا عـبـاد اهللا ، واشــتغلوا مبــا !َ
 .خلقتم له من معرفة اهللا وعبادته

  بأخالقه وسلوكه قدوة لآلخرينلماالع: العنصر الثالث
ًكانت هباء منثورا ال وزن هلا وال تأثري ة مثارها، وإال عظوِمل أن يعمل مبا يعلم أو يقول، حىت تؤيت املجيب على العا ً. 

َيا أيـها الذين آمنوا مل تـقولون ما ال تـفعلـون،كرب مقتـا عنـد الله أن تـقولـوا مـا ال تـ{:ولقد ذم اهللا هؤالء بقوله تعاىل َ َ ََ ََ َ َ َ َُ ُُ ُْ َ َِ َّـِ َ ْ ً ْ َ َُْ َ ََُ ََِ ُ َ َ ِ َّ َفعلـونُّ َُ  ، ٢الصـف ( }ْ
ون علـيـه، ورمبــا متدحتم ـبـه وأـنـتم ال تفعلوـنـه: أي " : يف تفســريه-رمحــه اهللا-الســعدي  ـقـال الشــيخ، )٣ ُمل تقوـلـون اخلــري وحتث ْ َّ ََــ َ َُـُّـ َوتنهــون عــن ، َِ

لف قوـلـه فعلــه، فاقتــداؤهم النفوس جمبولــة علــى عــدم االنقيــاد ملــن خيــا، فــالشــر ورمبــا ـنـزهتم أنفســكم عنــه، وأنــتم متلوثــون بــه ومتصــفون بــه
 ".باألفعال أبلغ من اقتدائهم باألقوال ا"ردة 

ُمسعت: وعن أسامة بن زيد قال ْ َ رسول َِ ُ ُ الله صلى الله عليه وسلم يـقولَ ُ َ ََ َّ َّ َّ ََّ ِ ََِْ ُ ِ جياء بالرجل يـوم القيامة فـيـلقى يف النَّار فـتـندلق أقـتابه يف ال:"َ ُُِ َ َ َُ ََْ ُ َِ َِ ْ َ َِ َ ْ ُ َِ ْ َ ْ ِ َّ ِ ُ ِنَّار ُ
دور احلمــار برحــاه ُفـيــدور كمــا ي َ ََِــ ُ ُ َُ َِْ ُ َُ َ فـيجتمع أهــل النـَّـار عليــه فـيـقولــون؛ََ َ َُ ُ َ َِ ْ ََْ ِ ُ ْ َ ُ ِــ َ أي فالن مــا شــأنك:َ ُْ َ َ ُْ َُــ ا عن !؟َ المعروف وتـنـهان ا ب ْ ألــيس كنــت تأمرن َــ َــ ََــ ْ َْ ََ َِ ُ ُْ َْ ِــ ُْ ُ َ ْ ََ

ِالمنكر َ ْ ُ َ قال!؟ْ ِ كنت آمركم بالمعروف وال آت:َ ََ َِ ُْ ُْ ِ ْ ُ ُُُ ِيه وأ7اكم عن المنكر وآتيهْ ِ َِ ُ َِ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ َْ  )متفق عليه  ( "َ
وقال احلسن البصـري ، "إن العامل إذا مل يعمل بعمله زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا" قال مالك بن دينار رمحه اهللا 

العلمـاء إذا " : وقـال الثـوري  . "ً مسـع شـيئا فقالـههيـالعامل الذي وافق علمه عمله ، ومن خـالف علمـه عملـه فـذلك راو"  : - رمحه اهللا -
ِعلمـوا عمـلـوا ، ـفـإذا عمـلـوا شغلوا  إذا وـقـع الـقـول بياـنـا " ويـقـول الشــاطيب ، "العـلـم يهـتـف بالعمـل ـفـإن أجاـبـه وإال ارحتــل" : وـقـال ... ) . ُــ

 "فالفعل شاهد له ومصدق
يقـول أحـد  .فراد واألمم واحلضارات، واعتربوا هدم القدوة هدما للحضارة كلهـالقد فطن الغرب إىل أمهية القدوة يف بناء األ: أحبيت يف اهللا
 :إذا أردت أن Wدم حضارة أمة فهناك وسائل ثالث هي: املستشرقني

 .أسقط القدوات. ٣                 .اهدم التعليم. ٢               .اهدم األسرة. ١



  )٥( 

 "ربة بيت"لها ختجل من وصفها بـاجع) األم(عليك بتغييب دور : لكي Wدم األسرة* 
 .ال جتعل له أمهية يف ا"تمع وقلل من مكانته حىت حيتقره طالبه) املعلم(عليك بـ : ولكي Wدم التعليم* 
 .اطعن فيهم قلل من شأ7م، شكك فيهم حىت ال يسمع هلم وال يقتدي Wم أحد) العلماء واآلباء(عليك بـ : ولكي تسقط القدوات* 

 !؛ فمن يريب النشء على القيم؟)القدوة(، وسقطت )املعلم واألب املخلص(، واختفى )األم الواعية(فإذا اختفت 
 فيتعهـد نفسـه ً ويكـون مثـاال يقتـدى بـه يف مكـارم األخـالق؛ أن حيقق يف نفسه مـا يريـد أن حيققـه يف اآلخـرين،عامل على الجيب: عباد اهللا

واـقــف، واإلخـــالص يف النـيــة، ومــا مل يســـتمد ـقــادة اـلــدعوة ومربوهــا ـنــورهم ـمــن مشـــكاة بالرعايــة وميـتــاز بالـشــفافية، ويتحـــرى الصــدق يف امل
 .النبوة، وأخالقهم من أخالق النبوة، ويصبحوا كالصحابة جنوما يهتدي Wم يف ظلمات هذه األيام فإن دعوWم ستبقى ناقصة

 متحلـيـا  يفـيـدنا كـثـريا إال بـعـد أن ـنـراه مطبقــا بالفعــل اـلـذي هــو مــن أهــم أســس الرتبـيـة واـلـذي ـلـن- القــدوة -هــذا املعـلـم أو هــذا األســاس 
؛ ويفيدنا أكثر أن نـراه مطبقـا يف أعلـى صـوره، ألن ذلـك سـوف يعطينـا فكـرة عمليـة عـن املـدى الـذي ميكـن أن يبلـغ إليـه مبكارم األخالق

 .هذا العنصر لنقيس به جهدنا إليه يف كل مرة وحناول املزيد
 فلـو أن رجـال. ً أن األفعال أقوى تأثريا من الكـالم: ومعناها، رجل خري من قول ألف رجل لرجلفعل رجل يف ألف: هناك حكمة تقولو

 .ً يدل على األمانة مثال سيكون أقوى بشدة يف آالف الناس من ألف حماضرة يلقيها إنسان عن األمانةا أخالقيافعل موقف
بـني مـا يقولـه ومـا يعملـه ، ومبـا يرونـه مـن مفارقـات بـني أوامـره املثاليـة  مـن فـرق النـاس هو أول اهلـادمني، مبـا يلحظـه عاملوأما حني يكون ال

 .معلما ومربيا، وتصرفاته املغايرة ألقواله وأوامره، فهذا يدل فساد عالجه
ملــن ًواملــؤمن ال خيــالف قولــه فعلــه، وهــو الــذي يبــدأ بنفســه أوال فيحملهــا علــى اخلــري والــرب، ليكــون بــذلك األســوة احلســنة والقــدوة املثلــى 

ُـيـدعوهم ، وليكــون لكالـمـه ذـلـك الـتـأثري يف نفــوس الســامعني اـلـذين ـيـدعوهم ، ـبـل إـنـه ـلـيس حباجــة إىل كـثـري عندـئـذ ، فحســب الـنـاس أن  ْ
ّينظــروا إيل واقعــه وســلوكه ، ـلـريوا فيهمــا اإلســالم واإلميــان حـيـا ميشــي أمــامهم عـلـى األرض وليشــع بـنـوره عـلـى ـمـن حوـلـه ، فيضــيء الطرـيـق  ً

فهــو يــدعو بســلوكه وواقعــه قبــل أن .. نفــتح عليــه العيــون ويقــع يف القلــوب ، فيحمــل النــاس بــذلك علــى التأســي واإلتبــاع للســالكني ، وت
 خــري أسـوة ، فـقـد كــان عليـه الصــالة والســالم إذا أمـر الـنـاس ـبـأمر كــان -صــلى اهللا عليـه وســلم-ولنـا يف رســول اهللا .. يـدعو بقوـلـه وكالـمـه

 . أهل بيته على ذلك قبل أن يدعو غريهم ًأشد الناس متسكا به ، وكان حيمل
ومــا أعظــم ذنــب أولـئـك الــذين يصــدون عــن ديــن اهللا ويقفــون حجــرة عثــرة أمــام الــدخول فيــه والتمســك بأحكامــه ؛ أل7ــم بســلوكهم ذاك 

 غــريه ، وـلـو كــان مــا إنــه ـيـدعونا إىل شــيء وخيالفنــا إىل.. انظــروا إىل فــالن : ّينفــرون النــاس مــن الــدين، وتنطـلـق األلســنة املتبجحــة لتقــول 
 !! الدين ، بسبب سلوكه ذاك - عندئذ -ًدعونا إليه حقا التبعه ومتسك به ؟ فيرتكون 

 عنهـا مـن املتكاسـلني؟ هـو أداء صالة الفجر مع اجلماعة وثهم علىكيف حي!  هلا من املهملني؟إمامهم على الصالة ولناسكيف حيافظ ا
 حرمـة الغـش ويغـش يف بيعـه وشـرائه ومعامالتـه؟ النـاسلوعـد، وهـو يكـذب وخيلـف؟ مـىت يعـي الصدق يف القول والوفاء باالناس مىت يتعلم 

 !!كيف ينهى الناس عن احلرام وهو أول اآلكلني؟!  وجاره متالحيان متخاصمان؟إمامهومن هذا الذي سيكرم جاره، و
، ولـوالهم مـا السـيئةواإلمث باإلحياء والقدوة العملية كم يتحملون من أوزار الذين تابعوهم يف سلوكهم ذاك، إذ أ7م محلوهم على املخالفة 

 صلى اهللا عليه وسـلم يف -قال رسول اهللا : وقعوا يف ذلك ، فهم الذين سنَّوا هذه السنة السيئة فكان عليهم إمثهم وآثام من اتبعهم فقد 
ُمن سن يف اإلسـالم سنَّة حسـنة فـله  «: احلديث الذي أخرجه مسلم  ََـْ ً ًَ َ َ ُـ َ َِ َ ِْ ِ َّ ْأجرهـا وأجـر من عمل Wا بـعده مـن غري أن يــنـقص من أجـورهم ْ ِِ ُِ َ َ َُـ َ َ َْ ْ ِـْ َِ ُ ْ ْ ْ َـ ُ َ ْـ َِـَ َ ِـ َ ُ ُْ َْ

ٌشيء ْ ْ ومن سن يف اإلسالم سنَّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل Wا من بـعده من غري أن يـنـقص من أوزارهم ،َ ِ ِِ َِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ َِ ُ ً ًَْ َ َ َ ُ َ َْ ِّْ َ ِ ْ ََِ َ ِ َ َُ ُْ ِْ َِ ََْ َ َ ََّ ِ َ ْ ِْ ٌشيء ِ ْ َ«. 
 :وما أمجل احلكمة اليت أجراها اهللا تعاىل على لسان أيب األسود الدؤيل، عندما قال 



  )٦( 

 هال لنفسك كان ذا التعليم... يا أيها الرجل املعلم غريه 
 كيما يصح به وأنت سقيم... تصف الدواء لذي السقام وذي الضىن 

 فإن انتهت عنه فأنت حكيم... ابدأ بنفسك فا7ها عن غيها 
 عار عليك إذا فعلت عظيم... ال تنه عن خلق وتأيت مثله 

 َّولقــد ـتـاب عـلـى ـيـدي يف جمــالس اـلـذكر أكـثـر مــن مــائيت أـلـف، وأســلم عـلـى ـيـدي:" ـبـن اجلــوزي وهــو يقــول كمــا يف صــيد اخلــاطراوهللا در 
 فقلــت ، أو دمعــت عينــه،ًولقــد جلســت يومــا فرأيــت حــويل أكثــر مــن عشــرة آالف مــا فــيهم إال مــن قــد رق قلبــه؛ أكثــر مــن مــائيت نفــس

ً بالعـذاب غـدا فـال تعلمهـم بعـذايب صـيانة َّإهلـي وسـيدي إن قضـيت علـي: فصـحت بلسـان وجـدي: كيف بـك إن جنـوا وهلكـت: لنفسي
 ".َّلكرمك ال ألجلي، لئال يقولوا عذب من دل عليه

 . رَأعوذ باهللا أن أذكركم وأنساه وان أكون جسرا تعربون به إىل اجلنة واقع أنا يف الناف
واهللا : أـنـك كمــا كلمــت أحــدا أو نصــحته يقــول:  استشــرت يف ا"تمــع؛ وهــي–  كمــا عــرب أحــد الشــعراء –هـنـاك مصــيبة كـبـرية : عـبـاد اهللا

 : يرد عليهم الشاعر بقوله. عارف، عارفني كل حاجة
 و كنت تدري فاملصيبة أعظمول كنت ال تدري فتلك مصيبة       إن

 :ةـــــــال أ ربعــــــالرجــ: ومن أمجل ما قيل يف ذلك
 فذلك عامل فاعرفوه  * *  * *نه يدري أ فرجل يدري ويدري 

 فذلك غافل فأيقظوه  * *  * *نه يدري أيدري  ورجل يدري وال 
  فذلك جاهل فعلموه   * *   * *نه ال يدري أويدري  ورجل ال يدري 

 اجتنبوه فذلك أمحق ف   * *   * *نه ال يدري أيدري  يدري وال  ورجل ال
كيـف بـك حينمـا تقـف أمـام !!! ، كيـف بـك تتـبجح وتعلـم مث تعانـد وجتـادل وال تعمـل؟)وعارف كل حاجـة(أقول للذي يعلم : عباد اهللا

 !ًفيتساقط حلم وجهك حياء من اهللا!! ماذا عملت مبا علمت؟: اهللا ويسألك
َعبد الله بن مسعودَ قالعن  َ ٍ ُ ْ َ َِّ َ ِما منكم من أحد إال:"َْ ٍ َ ََ ْ ِ ِْ ُ ُ أن ربه سيخلو به كما خيلو أحدكم بالقمر ليـلة البدر، فـيـقولْ ُ َ َ َْ َ ََ ِ ْ ْ َْ ُ َُْ ِ َ َِ ِْ ُ َُ َ ََ ََ ِ ْ ََُّ ِابن آدم ما غرك يب؟ : َّ َ ََّ َ َ َ َ ْ

َاـبـن آدم ـمـا غــرك يب؟ اـبـن آدم، ـمـاذا أجـبـت المرســلني؟ اـبـن آدم ـمـاذا عمـلـت فيمــا علمــت؟ اـبـن آدم َ َ ََ َ َ ََ َ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َْ ِ ِ َِ َْ ِ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ِ َ َ ـمـاذا عمـلـت فيمــا علمت؟ اـبـن آدم َّ َ َ َْ َ ْــَ ِ َِ َْ ِ َ َ
َماذا عملت فيما علمت؟ َْ ِ َِ ََ ْ ِ َ  )الطرباين موقوفا على ابن مسعود ("َ

َروى ابن حبان والرتمذي يف جامعه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالو َ َّ ِ ِ ُِّ َ َّ ُ ٍال تزول قدما عبد يـوم القيامـة حـىت يسـأل عـن أربـع: "َ َ ُُ ََّ ِ َ ٍ َ َعـن  :َ
ُعمره فيما أفناه ِ ُ ُوعن جسده فيما أباله، ُ ِ ِ وعن علمه ماذا عمل فيه،ِ ِ َِ ِ ُ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ،َِ ُ َْ َ َْ َ ْ َ َ ِ ِِ." 

ِويســأل عــن علمــه مــاذا عمــل فـيـه ِ َِ َ ِ ْ ْ َ ُ َ َ أي يســأل هــل تعلمــت علــم اـلـدين اـلـذي فرضــه اهللا علـيـك!؟ُ ُ ُ َ َ ِ ِ َ ِْ َ ّ ُ َمــن أمهــل العمــل بعــف !؟ُ َ ْ َد أن تعـلـم خســر ْ َِ َ ّ ْ َ
ًوخاب وهلك، وكذلك من ال يتعلم فهو أيضا من اهلالكني َ ُ ّ ْ َ َ َ  

ُويل لمن ال يـعلم، وويل لمن علم مث ال يـعمل:" وورد يف بعض األحاديث َ َ ََ َ َْ َْ ََ ََُّ َ ٌ ُ ٌِ ِ َِ ْ ْْ ُ والويل هو اهلالك الشديد) ضعيف اجلامع (".َْ ّ ُ ُ. 
 ؛؛؛؛؛؛؛جعلنا اهللا وإياكم من العاملني العاملني

 

 


