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الباب اﻷول
عمليّة التعلّم والتربية
ومما يثلج الصدور ّ
ي عمل
أن عمليّة التعلّم والتربية عمليّة مقدّسة فاضلة ﻻ يساويها أ ّ
في الفضل والشرف والرفعة والكرامة في العالم ،فهي مه ّمة اﻷنبياء والمرسلين ،ﻛما
ي ﷴا صلى ﷲ عليه وسلّم ) ُه َو الﱠذِي َب َع َ
ث
قال ﷲ تعالى في محكم تنزيله ،يصف النب ّ
َاب َو ْال ِح ْك َمةَ َو ِإن َﻛانُوا
فِي اﻷ ُ ِ ّم ِيّينَ َر ُ
سوﻻً ِ ّم ْن ُه ْم يَتْلُو َ
علَ ْي ِه ْم آيَاتِ ِه َويُزَ ِ ّﻛي ِه ْم َويُعَ ِلّ ُم ُه ُم ْال ِكت َ
ين( ،١فشأنها عظيم ،والسعي لها مشكور ،يستحق بها العبد
ِمن قَ ْب ُل لَ ِفي َ
ضﻼ ٍل ﱡم ِب ٍ
رضا ﷲ وسعادة الدارين .فالعلم أصل ﻛ ّل شيء ،وسبب ﻛ ّل نهضة وإصﻼح ،وبه
أظهر ﷲ فضل أول أنبيائه آدم عليه السﻼم على المﻼئكة وأمرهم بالسجود له،
وأمرآخرأنبيائه نبيّنا ﷴا صلى ﷲ عليه بطلب اﻻزدياد منه حيث قال ج ّل وعﻼ في
فرق ﷲ بين الجاهل والعالم فقال"قل هل
قرآنه المجيد "وقل رب زدني علما" ،وبه ّ
يستوي الذين يعلمون والذين ﻻ يعلمون" وهو أنفس شيء ﻛنزا ،وأعظم شيء ذخرا،
ﺺ ،يزيد مهما يُنفق منه ،وينقﺺ مهما يُكف ،ومع
خفيف الحمل ،ﻻ يخاف عليه الل ّ
ي يحرق المعاصي ،وﻻ يعطى للعاصي ،ينتفع به الناس في الحياة،
ذلك أنه نور إله ّ
وﻻ ينقطع بعد الممات ،يزيد إيمان البشر هداية ،وأخﻼقه حسنا ،وسيرته عدﻻ .وأن
العلماء هم زمام اﻷئمة ،وعنان اﻷمة ،بهم يهتدي أهل الملة من الغباوة إلى الرشادة،
وهم منابر اﻹسﻼم ،ومنار اﻹيمان ،تقتبس منها أشعة الهداية والسﻼم ،وهم بروج
مشيدة تلجأ إليها اﻷمة اﻹسﻼمية عند اشتباه الطرق والملل.
عرفها اﻹمام البيضاوي،
وأما التربية فهي"تبليغ الشيء إلى ﻛماله شيئا فشيئا" ﻛما ّ
فريضة على ﻛ ّل من ﻛان في أعناقهم ّ
حق التربية ،ولعظم أمرها أ ّﻛد عليها القرآن في
مواضع ﻛثيرة ليسوق انتباهات المربّين إليها وأن ﻻ يغفلواعنها ،وأنذرهم بالعذاب
صروا ،قال ﷲ تعالى "يا أيّها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم
فرطوا وق ّ
اﻷﻛبر إذا هم ّ
نارا وقودها النّاس والحجارة عليها مﻼئكة غﻼظ شداد ﻻ يعصون ﷲ ما أمرهم
 (١سورة الجمعة ،رقم اﻵية ١٦:
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ويفعلون ما يؤمرون" فاﻷم في تحمل المسؤولية ﻛاﻷب سواء بسواء ،بل مسؤوليتها
أه ّم وأﻛبر وأخطر باعتبار أنها مﻼزمة لولدها منذ الوﻻدة إلى أن يشبّ ويترعرع
ي صلى ﷲ عليه وسلّم قد أفرد اﻷ ّم بتحمل المسؤولية حين
ويكون رجﻼ ﻛامﻼ .والنب ّ
صرت اﻷمهات في
قال "واﻷم راعية في بيت زوجها ومسؤولية عن رعيّتها" فإذا ق ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ضيوفهن
صديقاتهن واستقبال
ﻻنشغالهن مع
أوﻻدهن
الواجب التربوي نحو
ّ
ّ
بيوتهن ،وإذا أهمل اﻵباء مسؤولية التوجيه والتربية نحو أوﻻدهم
وخروجهن من
ﻻنصرافهم وقت الفراغ إلى اللهو واللعب وارتياد القهوات مع اﻷصحاب والخﻼّن،
وانهماﻛهم في المﻼذّ والشهوات ،وصرفهم اﻷوقات فيما ﻻ يعنيهم فﻼ شكّ ّ
أن اﻷوﻻد
سينشؤون نشأة اليتامى ويعيشون عيشة البهائم ويتخبطون في طريق اﻻنحﻼل
واﻹباحية.
التعرف على المبادئ التربويّة والمناهج العمليّة
فعلى اﻵباء واﻷمهات والمربّين
ّ
والقواعد التعلّمية ليعلموا حدود مسؤوليّتهم ّأوﻻ ث ّم لتطبيقها ثانيا في حياتهم اليوميّة
تدريجا .فاﻵباء الذين يعطون ﻷوﻻدهم حرية مطلقة في مطالعة ما شاؤوا من ﻛتب
الملحدين والماديّين ،والذين يرخون ﻷوﻻدهم العنان ليخالطوا من رفقاء الزيغ
والضﻼل ما يرغبون ،والذين يترﻛون بناتهم يتبرجن في اﻷسواق والدﻛاﻛين
والمﻼهي ﻻ ّ
شك أنّهم سيتربون على عقائد ضالّة وينشؤون على مبادئ إلحاديّة ﻛافرة
ويختارون للمصاحبة رفقاء ﻻدينيّة نعوذ با من ذلك .وﻻ نستطيع أن نرى أحدا له
قلب سليم يقول ّ
يضر بشخصية الولد،
إن اﻹغراق في التنعّم والمبالغة في الرفاهة ﻻ
ّ
وﻻ نرى أحدا يقول ّ
يضر بشخصية الولد،
إن اﻻسترسال وراء الملذّات والشهوات ﻻ
ّ
وﻻ نرى أحدا يقول ّ
يضر بشخصية
إن اﻹغراق في التنعّم والمبالغة في الرفاهة ﻻ
ّ
إن رجال التربية وعلماء النفس واﻷخﻼق ﻛادوا يكونون مجمعين على ّ
الولدّ ،
أن هذه
الظواهر من أفتك اﻷوبئة في إضعاف الذاﻛرة ووتحطيم الشخصية وقتل الرجولة
ونشر اﻷمراض والقضاء على فضيلة الشرف والعفاف .٢فعلى اﻵباء واﻷمهات
 (٢تربية اﻷوﻻد في اﻹسﻼم للدكتور عبد ﷲ ناصح علوان رحمه ﷲ ،دار السﻼم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،جمهورية
مصر العربية -القاهرة ،الطبعة الرابعة والثﻼثون عام ٢٠١٣م.

20

والمربيّين تف ّهم القواعد التربويّة والمناهج العمليّة والمبادئ التعلّمية والتعليميّة لتكون
صفات المربين فيهم ﻛاملة وظاهرة ،وعليهم أن يعلّموا أوﻻدهم ما ينفعهم في دينهم
ودنياهم وأن يشرفوا على تأديبهم وتربيتهم حتى ينشأوا على المكارم الخلقية
والفضائل النفيسة .وقد ﻛان السلف الصالحون يختارون ﻷوﻻدهم أفضل المعلّمين
تعليما وتأديبا لما اهت ّموا بأمر التربية ،قال صلى ﷲ عليه وسلّم "ما نحل والد ولدا
أفضل من أدب حسن" .٣وقال أيضا "أﻛرموا أوﻻدﻛم وأحسنوا أدبهم".٤
صة برجالها ونسائها
فالمجتمع اﻹنساني بأسره عا ّمة والمجتمع اﻹسﻼمي بر ّمته خا ّ
وح ّكامها ومحكوميها وصغارها وﻛبارها حينما تتقبّل هذه المبادئ في تعلّمهم
وتربيتهم بقبول حسن وتسيرعلى هذه المفاهيم القيّمة ﻻ محالة أنهم يرفلون في رياض
الطهر والكرامة ويرتعون في ظﻼل اﻷمن واﻻستقرار ويصلون إلى ذروة المجد
والسعادة وما ذلك على ﷲ بعزيز.
الفصل اﻷول
العلم والتربية في القرآن الكريم
وقد وردت فضائلهما في عدة مواضع من القرآن الكريم ،فكثرة الورود تد ّل على
أهميتهما وفضلهما .وأن أول ما أنزل ﷲ على رسوله ﷺ وهو بغار حراء قوله تعالى
"اقرأ باسم ربّك الذي خلق ،خلق اﻹنسان من علق ،اقرأ وربّك اﻷﻛرم ،الذي علّم
بالقلم ،علّم اﻹنسان ما لم يعلم" ٥وهذا من أﻛبر الدﻻئل وأجلّها على ّ
يحض
أن القرآن
ّ
على التعلم والمعرفة .لقد مدح ﷲ سبحانه وتعالى العلم وأهله في مواضع مختلفة،
تارة مباشرا وتارة غيرمباشر ،وتارة بضرب اﻷمثال ،ليعقل العاقلون ويتف ّكر
المتف ّكرون في أمر العلم وفضله ،وليكونوا راغبين في جمعه وتحصيله ،فقال وتلك
اﻷمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكرون.
 (٣الجامع الصحيح – سنن الترمذي ﻷبي عيسى ﷴ بن عيسى بن سورة  ،شرﻛة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي وأوﻻده ،الطبعة
الثانية ،سنة ١٣٩٨هـ الموافق ل ١٩٧٨م .
 (٤سنن الحافظ أبي عبد ﷲ ﷴ بن يزيد القزويني ابن ماجه ،شرﻛة الطباعة العربية السعودية ،الطبعة الثانية –عام ١٤٠٤هـ الموافق
ل١٩٧٤م.
 (٥سورة العلق رقم اﻵيات٥-١
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فأوﻻ :في العلم والتعلّم :
ّ
قال ﷲ تبارك وتعالى" :شهد ﷲ أنه ﻻ إله إﻻّ هو والمﻼئكة وألوا العلم قائما بالقسط
ﻻ إله إﻻ هو العزيزالحكيم" .٦فهذه اﻵية تدل على فضيلة العلم صريحا ّ
ﻷن ﷲ تعالى
قرن شهادة مﻼئكته وشهادة أولي العلم بشهادته على توحيده الذي هو أساس الدين
شك فيه ّ
وأصله ،وم ّما ﻻ ّ
أن ﷲ لن يقرن بشهادته إﻻّ ما له شرف وفضل عظيم فبان
لنا من هذه فضيلة العلم وأهله.
"في هذه اﻵية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فإنه لو ﻛان أحد أشرف
من العلماء لقرنهم ﷲ باسمه واسم مﻼئكته ﻛما قرن اسم العلماء وقال في شرف العلم
لنبيه ﷺ }وقل رب زدني علما{ فلو ﻛان شيء أشرف من العلم ﻷمر ﷲ تعالى نبيّه
ﷺ أن يسأل المزيد منه ﻛما أمر أن يستزيده من العلم".٧
قال ابن القيم رحمه ﷲ ":استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو
توحيده ،فقال "شهد ﷲ أنه ﻻ إله إﻻ هو والمﻼئكة وأولوا العلم قائما بالقسط" وهذا
يدل على فضل العلم وأهله من وجوه:
أحدهــا  :استشهادهم دون غيرهم من البشر.
والثاني  :اقتران شهادتهم بشهادته.
والثالث  :اقترانها بشهادة مﻼئكته.
والرابع  :أن في ضمن هذا تزﻛيتهم وتعديلهم ،فإن ﷲ ﻻ يستشهد من خلقه إﻻ
العدول ،ومنه اﻷثر المعروف عن النبي الكريم "يحمل هذا العلم من ﻛل خلف
عدوله ،ينفون عنه تحريف الغالين ،وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين"
الخامس  :أنه وصفهم بكونهم أولي العلم وهذا يد ّل على اختصاصهم به وأنهم أهله
وأصحابه ليس بمستعار لهم.

 (٦سورة آل عمران اﻵية ١٨ :
 (٧الجامع ﻷحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي ،الناشر :دارالكتاب العربي ،بيروت –لبنان ،عام ١٤٢٧هـ
الموافق ل ٢٠٠٦م.
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السادس :أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أج ّل شاهد ثم بخيار خلقه وهم مﻼئكته
والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضﻼ وشرفا.
السابع  :أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأﻛبره وهو شهادة أن ﻻ إله
إﻻ ﷲ ،والعظيم القدر إنما يستشهد على اﻷمر العظيم أﻛابر الخلق وساداته".٨
ومنها  :قوله تعالى " َي ْرفَ ُع ﷲُ الذِينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َوالذِينَ أوتُوا ْال ِع ْل َم دَ َر َجا ٍ
ت َوﷲُ ِب َما
ير" ٩أي يرفع ﷲ تبارك وتعالى منزلة المؤمنين ،والعلماء ،بحسن الذﻛر
ت َ ْع َملُونَ َخبِ ٌ
في الدنيا ،والمغفرة والجنة في اﻵخرة ،أعلى الدرجات ﻹيمانهم واﻛتسابهم العلم الذي
هو أصل ﻛل شرف وﻛرم.
"قال الحسن رحمه ﷲ :قرأ ابن مسعود رضي ﷲ عنه هذه اﻵية ،وقال :أيها الناس
افهموا هذه اﻵية ولترغبنﱠكم في العلم ،فإن ﷲ تعالى يقول" :يرفع ﷲ الذين آمنوا منكم
والذين أوتوا العلم درجات" ،المؤمن العالم فوق الذي ﻻ يعلم درجات".١٠
ومنها  :قوله تعالى " ِإنﱠ َما َي ْخشَى ﷲ ِم ْن ِع َبا ِد ِه ْالعُ َل َماء ِإ ﱠن ﷲ َع ِز ٌ
ور"
يز َ
غفُ ٌ
أن العلماء هم الّذين يخافون ﷲ ّ
فبيّن ﷲ في هذه اﻵية الكريمة ّ
حق مخافته لما عندهم

١١

من المعرفة الحقيقة عن ﷲ ّ
عزوج ّل ،فأ ّما غيرهم من العوا ّم فليس لهم معرفة تا ّمة
عن ﷲ حتى يمتثلوا بِأوامره ويجتنبوا عن نواهيه.
نقل القرطبي رحمه ﷲ عن الربيع بن أنس قال :من لم يخش ﷲ تعالى فليس بعالم.
وقال مجاهد  :إنما العالم من خشي ﷲ عز وج ّل.
ّ
ولكن العلم الخشية .
وقال بعض السلف :ليس العلم بكثرة الرواية،
قال ابن مسعود رضي ﷲ عنه  :ﻛفى بخشية ﷲ علما وﻛفى باﻻغترار با جهﻼ.

 (٨العلم فضله وشرفه ،ﻻبن قيم الجوزية.
 (٩سورة المجادلة ،اﻵية .١١:
 (١٠معالم التنزيل لمحيي السنة ،أبو ﷴ الحسين بن مسعود البغوي ،مكتبة المعارف – الرياض ،الطبعة اﻷولى ،عام ١٤١٦هـ الموافق
ل ١٩٩٦م .
 (١١سورة الفاطر ،اﻵية .٢٨
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وقيل لسعد بن إبراهيم :من أفقه أهل المدينة؟ ،قال :أتقاهم لربّه ّ
عز وج ّل.
وقال رجل للشعبي  :أفتني أيها العالم ؟ ،فقال الشعبي :إنما العالم من خشي ﷲ ّ
عز
وج ّل.
وقال ابن سعدي " :فكل من ﻛان با أعلم ﻛان أﻛثر له خشية ،وأوجبت له خشية ﷲ
اﻻنكفاف عن المعاصي واﻻستعداد للقاء من يخشاه ،وهذا دليل على فضيلة العلم،
فإنه داع إلى خشية ﷲ ،وأهل خشيته هم أهل ﻛرامته ﻛما قال ﷲ تعالى" :رضي ﷲ
عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربّه".
قال اﻹمام ابن رجب الحنبلي رحمه ﷲ  :وسبب ذلك أن العلم النافع يدل على أمرين:
أحدهما :على معرفة ﷲ ،وما يستحقه من اﻷسماء الحسنى ،والصفات العلى،
واﻷفعال الباهرة .وذلك يستلزم إجﻼله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه
والتوﻛل عليه والرضى بقضائه والصبر على بﻼئه .واﻷمر الثاني :المعرفة بما يحبه
ويرضاه وما يكرهه وما يسخطه من اﻻعتقادات ،واﻷعمال الظاهرة والباطنة،
واﻷقوال ،فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى مافيه محبة ﷲ ورضاه ،والتباعد عما
يكرهه ويسخطه .فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع فمتى ﻛان العلم نافعا
ووقر في القلب فقد خشع القلب
وتعظيما .ومتى خشع القلب

وانكسر له وذل هيبة وإجﻼﻻ وخشية ومحبة

وذل وانكسرله ،قنعت النفس بيسيرالحﻼل من الدنيا،

وشبعت به ،فأوجب لها ذلك ،القناعة والزهد في الدنيا.
ض ُه ْم َع َلى ْال َم َ
ﻼ ِئ َك ِة َف َقا َل أَن ِبئُونِي
علﱠ َم آدَ َم اﻷ َ ْس َما َء ُﻛ ﱠل َها ث ُ ﱠم َع َر َ
ومنها :قوله تعالى " َو َ
نت ْالعَ ِلي ُم
س ْب َحان ََك ﻻَ ِع ْل َم لَنَا إِﻻﱠ َما َعلﱠ ْمتَنَا إِنﱠ َك أ َ َ
صا ِدقِينَ  ،قَالُواْ ُ
بِأ َ ْس َماء هَؤُ ﻻء إِن ُﻛنت ُ ْم َ
ْب
ْال َح ِكي ُم ،قَا َل َيا آدَ ُم أَن ِبئْ ُهم ِبأ َ ْس َمآئِ ِه ْم فَ َل ﱠما أَن َبأ َ ُه ْم ِبأ َ ْس َمآئِ ِه ْم َقالَ أَلَ ْم أَقُل لﱠ ُك ْم ِإ ِنّي أ َ ْعلَ ُم َ
غي َ
ض َوأَ ْعلَ ُم َما تُ ْبدُونَ َو َما ُﻛنت ُ ْم ت َ ْكت ُ ُمونَ َ ،وإِ ْذ قُ ْلنَا ِل ْل َمﻼَئِ َك ِة ا ْس ُجدُواْ ﻵدَ َم
س َم َاوا ِ
ال ﱠ
ت َواﻷ َ ْر ِ
يس أ َ َبى َوا ْستَ ْك َب َر َو َﻛانَ ِمنَ ْالكافِ ِرينَ "
فَ َ
س َجدُواْ ِإﻻﱠ ِإ ْب ِل َ
 (١٢سورة البقرة ،اﻵيات .٣٤ -٣١ :
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١٢

فهذه اﻵيات دالة على فضل

العلم ،فإنه سبحانه وتعالى ما أظهر ﻛمال حكمته في خلقه آدم عليه السﻼم إﻻ بأن
أظهرعلمه ،فلو ﻛان في اﻹمكان وجود شيء أشرف من العلم ،لكان من الواجب
إظهار فضله بذلك الشيء ﻻ بالعلم.
ومنها :قوله تعالى "وقل رب زدني علما"

١٣

ففي هذه اﻵية العظيمة يأمر ﷲ تبارك

وتعالى حبيبه ﷺ بطلب المزيد من العلم ،ومن المعلوم أنه لم يؤمر بطلب اﻻزدياد
من شيء إﻻ من العلم ،فبان من هذه أهمية العلم وفضله.
"واستد ّل باﻵية على فضل العلم حيث أمر ﷺ بطلب زيادته ،وذﻛر بعضهم أنه ما أمر
عليه الصﻼة والسﻼم بطلب الزيادة في شيء إﻻ العلم .وأخرج الترمذي ،وابن ماجه
عن أبي هريرة رضي ﷲ عنه قال  :ﻛان رسول ﷲ ﷺ يقول :اللهم انفعني بما
علمتني وعلّمني ما ينفعني وزدني علما ً والحمد

على ﻛل حال ،وأخرج سعيد بن

منصور وعبد بن حميد عن ابن مسعود أنه ﻛان يدعو )اللهم ِز ْدنِى إيمانا( وما هذا إﻻ
لزيادة فضل العلم ،وفضله أظهر من أن يذﻛر"

١٤

نز َل إِلَي َْك ِمن َر ِبّ َك ْال َح ﱡق َﻛ َم ْن ه َُو أ َ ْع َمى ِإنﱠ َما
ومنها  :قوله تعالى "أَفَ َمن يَ ْعلَ ُم أَنﱠ َما أ ُ ِ
ب".١٥
يَتَذَ ﱠﻛ ُر أ ُ ْولُوا اﻷ َ ْلبَا ِ
يبيّن ﷲ في هذه اﻵية ّ
أن العالم مهتد بصير ،وهو في درجة عالية بالنسبة إلى
الجاهل ،ﻻ يستوي هو والجاهل ،ﻷنه أعمى وضا ّل ،وذلك أن العالم بالشيء
ﻛالبصير ،والجاهل به ﻛاﻷعمى ،وليس أحدهما ﻛاﻵخر ،ﻷن اﻷعمى إذا أخذ يمشي
من غير قائد ،ظاهر أنه يقع في البئر أو في المهالك ،أما البصير فإنه يكون آمنا ً من
الهﻼك واﻹهﻼك ،فﻼ يستوي العالم والجاهل أبدا ،ثم يقول ﷲ تعالى وﻻ يتذ ّﻛر لذلك
إﻻ أرباب العقول من الناس.
 (١٣سورة طه١١٤ :

 (١٤روح المعاني ،لشهاب الدين محمود ابن عبدﷲ الحسيني اﻷلوسي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت -لبنان ،الطبعة الرابعة ،عام
 ١٤٠٥الموافق ل١٩٨٥م.
 (١٥سورة الرعد اﻵية ١٩ :
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ومنها :قوله تعالى "قُ ْل ه َْل يَ ْستَ ِوي الﱠذِينَ يَ ْعلَ ُمونَ َوالﱠذِينَ ﻻ يَ ْعلَ ُمونَ إِنﱠ َما يَتَذَ ﱠﻛ ُر أُولُوا
ب".١٦
اﻷ َ ْل َبا ِ
صله ومنهم معدمه،
يفرق ﷲ بين عباده بالعلم ،فمنهم مح ّ
ففي هذه اﻵية الكريمة ّ
فالعالم له من الشرف والمكانة ماﻻ يدرﻛه الجاهل ،فليسا سواء في الرتبة ،ثم يقول
ﷲ :إنّما يتذﻛر من الناس ويتّعظ أولوا اﻷبصار.
في آية "قُ ْل ه َْل َي ْستَ ِوي الﱠذِينَ يَ ْعلَ ُمونَ َوالﱠذِينَ ﻻ يَ ْعلَ ُمونَ " يقول تبارك وتعالى  :قل يا
ﷴ لقومك :هل يستوي الذين يعلمون ما لهم في طاعتهم لربهم من الثواب ،وما عليهم
في معصيتهم إياه من التبعات ،والذين ﻻ يعلمون ذلك ،فهم يخبطون في عشواء ،ﻻ
يرجون بحسن أعمالهم خيرا ،وﻻ يخافون بسيئها شرا؟ يقول :ما هذان
اس َو َما يَ ْع ِقلُ َها إِﻻﱠ ْالعَا ِل ُمونَ ".١٨
ومنها  :قوله تعالى " َو ِت ْلكَ اﻷ َ ْمثَا ُل نَض ِْربُ َها ِللنﱠ ِ
ففي هذه اﻵية دليل على شرف أهل العلم فإن اﻷمثال التي يضربها ﷲ في ﻛتابه ﻻ
يفهمها جيّدا إﻻ العالمون ﻛما قال ﷲ تعالى ) َو َما َي ْع ِقلُ َها ِإﻻﱠ ْال َعا ِل ُمونَ (.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال " :ما مررت بآية ﻻ أعرفها إﻻ أحزنتني
ﻷني سمعت ﷲ يقول  :وتلك اﻷمثال نضربها للناس وما يعقلها إﻻ العالمون ".١٩
"روى جابر أن النبي ﷺ تﻼ هذه اﻵية أي )وتلك اﻷمثال نضربها للناس وما يعقلها
إﻻ العالمون( ،قال :العالم من عقل عن ﷲ فعمل بطاعته ،واجتنب َسخَ َ
طهُ"

٢٠

ومنها :قوله تعالى " َو َما َﻛانَ ْال ُمؤْ ِمنُونَ ِل َين ِف ُرو ْا َﻛآفﱠةً فَ َل ْوﻻَ نَفَ َر ِمن ُﻛ ِّل ِف ْر َق ٍة ِّم ْن ُه ْم
َ
ِين َو ِليُنذ ُِرواْ قَ ْو َم ُه ْم إِذَا َر َج ُعواْ إِلَ ْي ِه ْم لَعَلﱠ ُه ْم يَحْ ذَ ُرونَ ".٢١
طآئِفَةٌ ِلّيَتَفَقﱠ ُهوا فِي الدّ ِ

 (١٦سورة الزمر اﻵية ٩ :
 (١٧جامع البيان في تأويل القرآن ،لمحمد بن جريرالطبري ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت  -لبنان.
 (١٨سورة العنكبوت اﻵية ٤٣:
 (١٩روح المعاني ﻷبي الفضل محمود اﻷلوسي .
 ( ٢٠اللباب في علوم الكتاب ﻷبي حفﺺ عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي.
 (٢١سورة التوبة اﻵية ١٢٢ :
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وهذه اﻵية أد ّل دليل على وجوب تعلّم العلم وإعداد طائفة من الناس للتعلّم والتفقّه في
الدين ّ
فإن العلم حياة اﻹسﻼم وﻻحياة للد ّين بغيرالعلم.
"والذي يظهر ّ
أن هذه اﻵية إنما جاءت للحض على طلب العلم والتفقه في دين ﷲ،
وأنه ﻻ يمكن أن يرحل المؤمنون ﻛلهم في ذلك فتعرى بﻼدهم منهم ويستولي عليها
وعلى ذراريهم أعداؤهم ،فهﻼ رحل طائفة منهم للتفقه في الدين وﻹنذارقومهم ،فذﻛر
العلة للنفير وهي التفقه أوﻻً ،ثم اﻹعﻼم لقومهم بما علموه من أمر الشريعة أي :فهﻼ
نفر من ﻛل جماعة ﻛثيرة جماعة قليلة منهم فكفوهم النفير ،وقام ﻛ ّل بمصلحة هذه
بحفظ بﻼدهم ،وقتال أعدائهم ،وهذه لتعلم العلم وإفادتها المقيمين إذا رجعوا إليهم".

٢٢

"دلت اﻵية على أنه يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق إلى الحق،
وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم ،ﻷن اﻵية تدل على أنه تعالى أمرهم
بالتفقه في الدين ،ﻷجل أنهم إذا رجعوا إلى قومهم أنذروهم بالدين الحق ،وأولئك
يحذرون الجهل والمعصية ويرغبون في قبول الدين .فكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض
ﻛان على المنهج القويم والصراط المستقيم ،ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين ﻛان
من اﻷخسرين أعماﻻً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون
صنعا ً"

٢٣

ومنها  :قوله تعالى " َولَقَ ْد َﻛ ﱠر ْمنَا بَنِي آدَ َم َو َح َم ْلنَا ُه ْم فِي ْالبَ ِ ّر َو ْالبَحْ ِر َو َرزَ ْقنَا ُهم ِ ّمنَ
ﱠ
ضيﻼً" ٢٤وقد اختلف المفسرون في هذا
ير ِ ّم ﱠم ْن َخلَ ْقنَا ت َ ْف ِ
الط ِيّبَاتِ َوفَض ْﱠلنَا ُه ْم َعلَى َﻛثِ ٍ
التفضيلّ ،
فإن ﷲ تعالى قد فضّل بني آدم على غيرهم بفضائل ﻛثيرة ولكن أﻛثر
المفسرين قد أجمعوا على ّ
أن هذا التفضيل إنما هو بالعلم والفهم والنطق التي هي
الفضيلة العظمى لبني آدم وبها يمتازون عن غيرهم من خلق ﷲ تعالى فهذه اﻵية
أيضا تشيرإلى فضيلة العلم .

 (٢٢تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان اﻷندلسي ،دار الفكرللطباعة ،بيروت -لبنان،عام ١٤١٢هـ الموافق
ل١٩٩٢م.
 (٢٣التفسير الكبير لفخرالدين الرازي ،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية – طهران.
 (٢٤سورة اﻹسراء ،اﻵية ٧٠ :

27

"حكى الطبري عن جماعة أن التفضيل هو أن يأﻛل بيده وسائر الحيوان بالفم ،وقيل:
ﻛرمهم بالنطق والتمييز.
بالكﻼم والخط .وقيل :بالفهم والتمييز وقال الضحاكّ :
يعول عليه أن التفضيل إنما ﻛان بالعقل الذي هو عمدة التكليف ،وبه
والصحيح الذي ّ
يعرف ﷲ ويفهم ﻛﻼمه ،ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله ،إﻻ أنه لما لم ينهض بكل
المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب"

٢٥

"وما جاء عن أهل التفسير من تكريمهم وتفضيلهم بأشياء ذﻛرها هو على سبيل
التمثيل ﻻ على الحصر في ذلك ﻛما روي عن ابن عباس أن التفضيل بالعقل ،وعن
الضحاك بالنطق ،وعن عطاء بتعديل القامة وامتدادها ،وعن زيد بن أسلم بالمطاعم
واللذات ،وعن يمان بحسن الصورة ،وعن ﷴ بن ﻛعب بجعل ﷴ عليه الصﻼة
والسﻼم منهم ،وعن ابن جرير بالتسليط على غيره من الخلق وتسخيره له .وقيل :
بالخط .وقيل  :باللحية للرجل والذؤابة للمرأة ،وعن ابن عباس  :بأﻛله بيده وغيره
بفمه ،وقيل  :بتدبير المعاش والمعاد ،وقيل  :بخلق ﷲ آدم بيده .قال ابن عطية :وقد
ذﻛر أن من الحيوان ما يفضل بنوع ما ابن آدم ﻛجري الفرس وسمعه وإبصاره ،وقوة
الفيل ،وشجاعة اﻷسد ،وﻛرم الديك .قال  :وإنما التكريم والتفضيل بالعقل الذي يملك
به الحيوان ﻛله وبه يعرف ﷲ ويفهم ﻛﻼمه ويوصل إلى نعيمه انتهى"

٢٦

ُ
يرا
ومنها  :قوله تعالى "يُؤتِي ْال ِح ْك َمةَ َمن يَشَاء َو َمن يُؤْ َ
ي َخي ًْرا َﻛثِ ً
ت ْال ِح ْك َمةَ فَقَ ْد أوتِ َ
٢٧
سرين ﻛلمة الحكمة بالعلم ﻛما
سر ﻛثير من المف ّ
ب" وقد ف ّ
َو َما َيذ ﱠ ﱠﻛ ُر ِإﻻﱠ أولُوا اﻷ َ ْل َبا ِ
أشارإليه نبيّنا مح ّمد صلى ﷲ عليه وسلّم بقوله "من يرد ﷲ به خيرا يفقّهه في الدين"
وقد وصف ﷲ سبحانه وتعالى الدنيا وما فيها من اﻷمتعة واللذّات بكلمة قليل فقال
"فما متاع الحياة الدنيا في اﻵخرة إﻻ قليل"

٢٨

فكيف يكون إذا قال ﷲ ﻛلمة "ﻛثير"

ي شيء ﻛما قال ﷲ تعالى هنا ،وهذا يد ّل على عظمة العلم وفضيلته.
ﻷ ّ

 (٢٥الجامع ﻷحكام القرآن لشمس الدين القرطبي .
 (٢٦تفسير البحر المحيط للعﻼمة أبو حيان اﻷندلسي.
 (٢٧سورة البقرة اﻵية ٢٦٩ :
 (٢٨سورة التوبة اﻵية ٣٨:
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س ﱠخ ْرنَا َم َع دَ ُاودَ ْال ِجبَا َل
ومنها  :قوله تعالى "فَ َف ﱠه ْمنَاهَا ُ
سلَ ْي َمانَ َو ُﻛﻼ آتَ ْينَا ُح ْك ًما َو ِع ْل ًما َو َ
س ِبّحْ نَ َو ﱠ
صنَ ُكم ِ ّمن َبأ ْ ِس ُك ْم َف َه ْل أَنت ُ ْم
ص ْن َعةَ لَب ٍ
ُوس ﱠل ُك ْم ِلتُحْ ِ
يُ َ
الطي َْر َو ُﻛنﱠا فَا ِعلِينَ َو َعلﱠ ْمنَاهُ َ
ار ْﻛنَا فِي َها َو ُﻛنﱠا
شَا ِﻛ ُرونَ َ .و ِل ُ
سلَ ْي َمانَ ِ ّ
اصفَةً تَجْ ِري بِأ َ ْم ِر ِه إِلَى اﻷ َ ْر ِ
الري َح َع ِ
ض الﱠتِي بَ َ
عا ِل ِمينَ ".٢٩
ِب ُك ِّل َ
ش ْيءٍ َ
فقوله تعالى )فف ّهمناها سليمان( قال الجنيد رحمه ﷲ :من فضيلة العلم على المال أن
فمن عليه ،فقال)فف ّهمنا سليمان( وأعطاه الملك ولم ّ
ﷲ ف ّهم سليمان مسألة ّ
يمن عليه بل
قال )هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب(.
ق ،ا ْق َرأْ َو َرب َﱡك
اﻹن َ
سانَ ِم ْن َعلَ ٍ
ومنها  :قوله تعالى"ا ْق َرأْ بِاس ِْم َر ِبّ َك الﱠذِي خَ لَقَ َ ،خلَقَ ِ
٣٠
سانَ َما لَ ْم َي ْع َل ْم"
علﱠ َم ِب ْالقَلَ ِمَ ،
اﻷ َ ْﻛ َر ُم ،الﱠذِي َ
اﻹن َ
علﱠ َم ِ
وﻛان أول آيات أنزلت على نبينا عليه وعلى سائر اﻷنبياء أفضل الصلوات "اقرأ
باسم ربك الذي خلق ...إلخ" فنبّه ﷲ في ّأول ما أنزله على نبيه على فضل الكتابة
لما فيها من المنافع العظيمة ولكونها وسيلة إلى التعلم .
وهكذا بيّن ﷲ فضيلة العلم في محكم تنزيله ،تارة صريحة ،وتارة غير صريحة ،تارة
بضرب اﻷمثال وتارة بغيره ليعقل العاقلون ،ويتذﻛر المتذﻛرون ،ويتعظ المؤمنون،
وليكونوا راغبين في جمع العلوم ونشرها.

 (٢٩سورة اﻷنبياء ،اﻵيات.٨١ ،٨٠ ،٧٩:
 (٣٠سورة العلق رقم اﻵيات .٥-١
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ثانيا :في التربية :
فالتربية منوطة بالتعلّم ،فﻼ تتحقق التربية الحسنة إﻻ بالتعلّم حيث ﻻ يمكن التفريق
بينهما ،وقد بيّن ﷲ أهميتها وفضلها في عدّة مواضع من القرآن الكريم ،ﻛما في أمر
العلم ،فإنها أصل المقصود من التعلم أيضا .وقد بيّن القرآن الكريم جميع أنواع
التربية وأساليبها ،ولم يترك فيها مجاﻻ ﻵخر حيث إنّه أرشد الناس إلى جميع أنواعها
من التربية اﻻجتماعية والعقليّة والجسمية والنفسية وغيرها من أه ّم جوانب التربية
اﻹسﻼمية.
ّأوﻻ :قوله تبارك تعالى في محكم تنزيله" :ه َُو الﱠذِي بَعَ َ
ث فِي اﻷ ُ ِ ّم ِيّينَ َر ُسوﻻً ِ ّم ْن ُه ْم يَتْلُو
ين"
َاب َو ْال ِح ْك َمةَ َو ِإن ﻛَانُوا ِمن قَ ْب ُل لَ ِفي َ
َعلَ ْي ِه ْم آ َيا ِت ِه َويُزَ ِﻛّي ِه ْم َويُ َع ِلّ ُم ُه ُم ْال ِكت َ
ضﻼ ٍل ﱡم ِب ٍ

٣١

الرحْ َم ِن ب ُْن ُم َح ﱠم ٍد
وهذه التزﻛية يشمل جميع أنواع التربية ﻛما أشار إليه اﻹمام َع ْبدُ ﱠ
ْالقَ ﱠماش في تفسيره فقال:
"تطهير للضمير والشعور ،وتطهير للعمل والسلوك ،وتطهير للحياة الزوجية،
وتطهير للحياة اﻻجتماعية .وتطهير ترتفع به النفوس من عقائد الشرك إلى عقيدة
التوحيد ،ومن التصورات الباطلة إلى اﻻعتقاد الصحيح ،ومن اﻷساطير الغامضة إلى
اليقين الواضح .وترتفع به من رجس الفوضى اﻷخﻼقية إلى نظافة الخلق اﻹيماني،
ومن دنس الربا والسحت إلى طهارة ﻛسب الحﻼل .إنها تزﻛية شاملة للفرد والجماعة
ولحياة السريرة وحياة الواقع .تزﻛية ترتفع باﻹنسان وتصوراته عن الحياة ﻛلّها وعن
نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه ،ويتعامل مع المﻸ اﻷعلى،
ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك المﻸ العلوي الكريم"

٣٢

جورهَا وتقواها".٣٣
ومنها  :قوله تعالى " :ونَ ْف ٍس وما ﱠ
سواها ،فأل َه َم َها فُ َ

 (٣١سورة الجمعة ،اﻵية ٢:
الرحْ َم ِن بْنُ ُم َح ّمد ْالقَ ﱠماش رحمه ﷲ .
ع ْب ُد ﱠ
 (٣٢التفسير الحاوي لﻺمام َ
 (٣٣سورة الشمس ،اﻵيات ٧،٨ :
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التخلّي عن
هذه اﻵية تشير إلى التربية اﻷخﻼقية التي تقوم على تزﻛية النفس ،أي
ِ
اﻷخﻼق الرذيلة الذميمة والعادات الدنيئة السيئة ،والتح ِّلي باﻷخﻼق الفاضلة لتصبح
النفس طاهرة صافية نقية ،ويكون صﻼحها في الفرد سبب صﻼح المجتمع جميعا.
ساها".٣٤
ومنها  :قوله تعالى "قدْ أفل َح من ز ﱠﻛاها ،وقد
خاب من د ﱠ
َ
وفي هذه اﻵية الكريمة أيضا يشير ﷲ تبارك وتعالى إلى التربية الخلقية وهي أن
ي
النفس البشرية مخلوقة على الفطرة السليمة ،وﻛأنّها أرض خصبة تصلح ﻹنبات أ ّ
بذر يزرع فيها ،وهنا يكمن دور اﻵباء والمربين في تربيتها وتأديبها أحسن تأديب،
فإن بذر فيها المربي بذور الخير والصﻼح واﻹيمان ،ومحبﱠة الخالق والخلق ،فقد
نجح في مه ﱠمته الﱠتي ُخلق من أجلها ،وﻛان سعيه مشكورا ،وإن هو أهمل في هذا
وترك لنفسه العنان ،وسار بها في طريق الفساد والضﻼل ،فقد خاب سعيه ،وفشل في
مه ﱠمته ،وأوقع نفسه في التﱠه ُلكة بارتكاب المعاصي وترك الطاعات.
قال عبد الرحمن بن ﷴ القماش في تفسيره المسمى )جنة المشتاق في تفسير ﻛﻼم
سرا لهذه اﻵية الكريمة " :وتزﻛية النفس تكون بالعمل الذي يجعلها
الملك الخﻼّق( مف ّ
النمو والبرﻛة في
زاﻛية أي طاهرة ﻛثيرة الخير والبرﻛة ،وأصل الزﻛاء والزﻛاة:
ّ
الزرع ،ومثله ﻛ ّل نافع ،فتزﻛية النفس بالفعل عبارة عن تنمية فضائلها وخيراتها ،وﻻ
يت ّم ذلك إﻻ باجتناب الشرور التي تعارض الخير وتعوقه ،وهذه التزﻛية محمودة وهي
المرادة بقوله تعالى :قد أفلح من ز ّﻛاها أي  :نفسه" .أخرج الطبراني عن ابن عباس
سواها ْ
فأل َه َمها
رضي ﷲ عنه قال :ﻛان رسول ﷲ ﷺ إذا تﻼ هذه اﻵية )ونَ ْف ٍس وما ﱠ
ت نفسي تقواها ،أنت وليﱡها وموﻻها ،وأنت
فجورها وتقواها( وقف ث ﱠم قال :اللهم آ ِ
خير من ز ﱠﻛاها ،فتزﻛية النفس وتهذيبها هدف مه ّم من أهداف الرساﻻت السماوية،
وغايتها الكبرى اﻻرتقاء بالطبائع اﻹنسانية حتﱠى تصبح أقرب إلى المﻼئكية،
وتخليﺺ النفس اﻹنسانية من سيطرة سلطان اﻷهواء والشهوات ،لتكون الفضائ ُل

 (٣٤سورة الشمس اﻵية ٩:
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ضع واﻷمانة واﻹيثار واﻻستقامة ونحوها ،عادة لها تقود مسيرته في
ﻛالصدق والتﱠوا ُ
الحياة ،وترشد سلوﻛه بحيث ﻻ يخرج عن إطار التربية اﻷخﻼقية.
ذﻛر وأنثى وجعلناﻛم ُ
شعُوبا ً وقبائِ َل
ومنها :قوله تعالى "ياأيﱡها النﱠ ُ
اس إنﱠا َخلَ ْقنا ُﻛ ْم من ٍ
إن أﻛرم ُك ْم عندَ ﷲ أتقا ُﻛ ْم ﱠ
َعارفُوا ﱠ
إن ﷲ علي ٌم خبير".٣٥
ِلت َ
في هذه اﻵية الكريمة يرشد ﷲ إلى أهم جانب من جوانب التربية وهي التربية
فأوﻻ خلق ﷲ تعالى
اﻻجتماعية ،وضرورية مراعاة اﻹنسان للروابط اﻻجتماعيةّ ،
آدم وحواء وجعل من ذريﱠتهما القبائل والشعوب واﻷجناس واﻷلوان ،فالناس ﻛلﱡهم
إخوة ،وﻻ تفاضل بينهم باللون والجمال ،والنسب والغنى ،بل ﻛلّهم سواء أمام ﷲ
ُكر ُم عند ﷲ من الناس أتقاهم له ،فمن حاز شرف التﱠقوى
تبارك وتعالى ،والﱠذي ي َ
حصل على مرضاة ﷲ ،وﷲ أعلم بأعمال مخلوقاته ومحيط من ورائهم وخبير بما
في قلوبهم.
غير بيوتِ ُكم حتﱠى تستأْنِسوا
ومنها  :قوله ﷲ تعالى) :ياأيﱡها الﱠذين آمنوا ﻻ تدخلوا بُيوتا ً َ
خير لكم لعلﱠكم تَذَ ﱠﻛرون ،فإن لم تجدوا فيها أحدا ً فﻼ تد ُخلوها
وت ُ ِ
سلّموا على أه ِلها ذلكم ٌ
حتﱠى يُؤذَنَ لكم وإن قي َل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزﻛى لكم وﷲ بما تعملونَ عليم(.٣٦
ففي هذه اﻵية الكريمة يوجّه ﷲ تبارك وتعالى القارئين إلى بعض آداب التربية
اﻻجتماعيةّ ،
فإن من آدابها مسألة اﻻستيذان ،فأدب اﻻستئذان يحفظ للبيت حرمته،
ويحمي أهله من أذى المفاجأة ،واﻻلتزام بهذا اﻷدب أمر يجب اﻻلتزام به مع عا ﱠمة
البيوت المسكونة ،فلذا يبيّن القرآن الكريم آداب اﻻستيذان للمؤمنين ليكونوا على
وعي ﻛامل في هذه المسألة اﻻجتماعية الضرورية ،هكذا لو تتبعنا في أيات القرآن
الكريم -ﻻ ش ّك  -نجدها  -تشير إلى جميع جوانب التربية .
ومنها قوله تعالىَ " :و ُﻛلُوا َوا ْش َربُوا َو َﻻ تُس ِْرفُوا إِنﱠهُ َﻻ ي ُِحبﱡ ْال ُمس ِْرين"

 (٣٥سورة الحجرات رقم اﻵية ١٣:
 (٣٦سورة النور اﻵية ٢٧ :
 (٣٧سورة اﻷعراف رقم اﻵية ٣١ :

32

٣٧

ففي هذه اﻵية الشريفة ينبّه ﷲ على جانب مه ّم من جوانب التربية وهو الجانب
ي ،وقد شملت هذه اﻵية جميع قوانين الطبّ ومبادئه.
الصح ّ
قال علي بن الحسين بن واقد" :قد جمع ﷲ الطب ﻛلّه في نصف آية فقال ﻛلوا
واشربوا وﻻ تسرفوا"

٣٨

ومنها قوله تعالى "إن في خلق السموات واﻷرض واختﻼف الليل والنهار ﻵيات
ﻷولي اﻷلباب".٣٩
في هذه اﻵية الكريمة يدعو القرآن الكريم اﻹنسان إلى استخدام عقله وترﻛيزه على
الفهم المستوعب والمعرفة المجردة والعقيدة الصحيحة .والقرآن الكريم يتضمن
توجيهات ﻛثيرة تدعو ﻛلّها إلى التفكر والتدبر والتعقل .وقد وردت لفظة "تعقلون،
يعقلون" في القرآن الكريم ثماني وأربعين مرة ،ﻛما وردت لفظة "يتفكرون" سبع
عشرة مرة ،و"يفقهون" ست عشرة مرة .وفي هذا ﻛلّه دليل بيّن واضح على أهمية
استخدام العقل فيما يتطلب السعادة اﻷبديّة ويوجب السعي في مرضاته تبارك وتعالى
بكمال الخضوع والذل في عبادته.
ومنها قوله تعالى "فإذا قضيت الصﻼة فانتشروا في اﻷرض وابتغوا من فضل ﷲ
واذﻛروا ﷲ ﻛثيرا لعلكم تفلحون" ٤٠ففي هذه اﻵية الكريمة يسوق القرآن أنظار الناس
إلى ناحية جديدة ﻻ ّ
يقل اهتمامها في مجال التربية ،وهي التربية المهنيّة يقصد منها
ترك البطالة ،وتدعو إلى الوسطية واﻻعتدال في العبادة وتحثّه على عمارة اﻷرض
ي أحبّ إلى
والزراعة والصناعة وغيرها من وسائل المعيشة حتى ﻛان المؤمن القو ّ
ﷲ من المؤمن الضعيف.

 (٣٨التفسير للبغوي رحمه ﷲ.
 (٣٩سورة آل عمران رقم اﻵية ١٩٠ :
 (٤٠سورة الجمعة ،اﻵية ١٠:
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وهذه بعض النواحي التربوية المه ّمة المذﻛورة في القرآن الكريم على سبيل المثال ﻻ
الحصر ،ولوفتّشنا وتع ّمقنا في اﻵيات القرآنية لوجدنا أﻛثر مما في أيدينا ،ونعلم ّ
أن
هذه ﻛلّها تشير إلى أهمية التربية وضرورية اتصاف اﻹنسان بها.
ففي الجملة أن التعلم والتربية هما اﻷمران الرئيسيان في حياة اﻹنسان ،وﻻ يجوز
اﻹعراض عنهما قط ،وهما يبتدئان من المهد ويحتاج إليهما إلى اللحد ،والمرأ يكون
في أحسن تقويم بقدر تحصيله منهما حظا وافرا ،ويكون في أسفل السافلين بقدر
إعراضه عنهما ،وهما مسؤولية ﻛبيرة على عواتقنا يجب تأديتها تصديقا لقوله تعالى
َارا".٤١
"يَا أَيﱡ َها الﱠذِينَ آ َمنُوا قُوا أَنفُ َس ُك ْم َوأ َ ْه ِلي ُك ْم ن ً
الفصل الثاني
العلم والتربية في الحديث الشريف
العلم جوهرة غالية نفيسة ،يحظى بها السعداء ،ويحرم منها اﻷشقياء ،واﻻشتغال بها
من أفضل الطاعات ،وأولى ما أنفقت فيه نفائس اﻷوقات ،وطالبها مقبول عند ﷲ
وعند الناس ،وسالك طريقها مس ﱠهل الطريق إلى الجنة ،ومداد ﻛاتبها يرجح من دم
الشهداء عند الموازنة ،وتعلّمها واجبة على ﻛل مسلم ومسلمة ،وتعليمها مهمة اﻷنبياء
مكرم عند العامة
والبررة ،ومستمعها شريك القائل في الفضل والمكانة ،وصاحبها َ
والخاصة ،وجامعها جامع الدين والدنيا ،وناصرها ناصر اﻹسﻼم والمسلمين،
وحافظها حافظ الدين والقرآن .
وهو ﻛنز عظيم ،يحمد حامله ،ويكرم خادمه ،وينصر خازنه ،ويقبل حافظه ،ويعز
سماع والحضّار ،ويجلى به
ي إذا منح منه ،يحظى به ال ّ
ي إذا أحرم منه ،به ّ
جامعه ،شق ّ
القراء والكتّاب ،إن أنفقت منه ﻛثر ،وإن ﻛففت عنه ق ّل .
وأما التربية فهي من أهم المسؤوليات التي يجب على اﻹنسان مراعاتها ،وقد قال
صر اﻵباء والمربّون والمعلّمون في
ﷺ "ﻛلّكم راع وﻛلّكم مسؤول عن رعيّته" فإن ق ّ
 (٤١سورة التحريم رقم اﻵية ٦ :
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القيام بهذه المسؤولية الواجبة ّ
فإن ﷲ تبارك وتعالى سيحاسبهم على تقصيرهم،
ويسألهم عن نتائج إهمالهم ،فيا خجلة قوم من مشهد يوم عظيم إذا ﻛان جواب أوﻻدهم
الربّ "ربّنا إنّنا أطعنا سادتنا وﻛبراءنا فأضلّونا السبيﻼ،
أو رعيّتهم أو تﻼمذتهم أمام ّ
ربنا ءاتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا ﻛبيرا" فلذا يجب أن ينظر إلى هذه بعين
اﻻعتبار واﻻهتمام .
وقد دلت على فضل العلم والتربية أحاديث ﻛثيرة ،فمن أه ّمها مايأتي:
أوﻻ :في العلم والتّعلّم:
ّ
وعن معاوية رضي ﷲ عنه قَا َل  :قَا َل رسول ﷲ ﷺ " َم ْن ي ُِر ِد ﷲُ بِ ِه َخيْرا ً يُفَ ِقّ ْههُ في
ِّين".
الد ِ

٤٢

س َلكَ َ
وعن أَبي هريرة رضي ﷲ عنه ﱠ
س ِفي ِه
ط ِريقا ً َي ْلت َِم ُ
أن رسول ﷲ ﷺ ،قَا َل " َو َم ْن َ
٤٣
س ﱠه َل ﷲُ َلهُ َ
ط ِريقا ً ِإ َلى ال َجنﱠ ِة".
ِع ْلماًَ ،
أنس رضي ﷲ عنه قَا َل  :قَا َل رسو ُل ﷲ ﷺ " َم ْن خَ َر َج في َ
ب ال ِع ْل ِم فَ ُه َو في
وعن ٍ
طلَ ِ
سبي ِل ﷲِ َحتﱠى يَ ْر ِج َع".
َ

٤٤

ض ُع أَجْ نِ َحت َ َها ِل َ
ب ْال ِع ْل ِم
ص ْف َوانَ ب ِْن َع ﱠ
طا ِل ِ
ي ﷺ قَا َل " ِإ ﱠن ْال َم َﻼئِ َكةَ لَتَ َ
و َ
ع ْن َ
سا ٍل أ َ ﱠن النﱠ ِب ﱠ
٤٥
ِرضًا بِ َما َ
ب"
طلَ َ
ضةٌ
علَ ْي ِه َو َسلﱠ َمَ " :
طلَ ُ
َع ْن أَن َِس ب ِْن َمالِكٍ قَ َ
ال  :قَا َل َر ُ
ب ْال ِع ْل ِم فَ ِري َ
صلﱠى ﱠ ُ َ
سو ُل ﱠ ِ َ
٤٦
علَى ُﻛ ِّل ُم ْس ِل ٍمَ ،و َ
َيءٍ َحتﱠى ْال ِحيت ُ
َان ِفي ْال َبحْ ِر"
طا ِل ُ
َ
ب ْال ِع ْل ِم َي ْستَ ْغ ِف ُر لَهُ ُﻛ ﱡل ش ْ

 (٤٢رواه البخاري ومسلم.
 (٤٣الصحيح لمسلم رحمه ﷲ ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت -لبنان.
 (٤٤رواه الترمذي رحمه ﷲ .
 ( ٤٥مسند اﻹمام أحمد بن حنبل رحمه ﷲ ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
 ( ٤٦جامع بيان العلم وفضله ﻷبي عمر يوسف بن عبد ﷲ النمري القرطبي.
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وعن ابن مسعود رضي ﷲ عنه ،قَا َل  :قَا َل رسول ﷲ ﷺ "ﻻ َح َسدَ إِﻻﱠ في اثْنَتَي ِْن :
سل ﱠ َ
ضي
قَ ،و َر ُج ٌل آتَاهُ ﷲُ ِ
الح ْك َمةََ ،ف ُه َو َي ْق ِ
َر ُج ٌل آت َاهُ ﷲُ َماﻻًَ ،ف َ
طهُ َعلَى َهلَ َكتِ ِه فِي ال َح ّ ِ
بِ َها َويُعَ ِلّ ُم َها".

٤٧

وعن أَبي أُ َما َمة رضي ﷲ عنه  :ﱠ
ض ُل ال َعا ِل ِم َعلَى ال َعا ِب ِد
ال "فَ ْ
أن رسول ﷲ ﷺ ،قَ َ
علَى أدْنَا ُﻛ ْم" ،ث ُ ﱠم قَا َل رسول ﷲ ﷺ  " :ﱠ
ت
ﱠماوا ِ
َﻛفَ ْ
ض ِلي َ
إن ﷲَ َو َمﻼَئِ َكتَهُ َوأ ْهلَ الس َ
اس
ض َحتﱠى النﱠ ْملَةَ في جُحْ ِرهَا َو َحتﱠى ال ُح َ
علَى ُم َع ِلّ ِمي النﱠ ِ
َواﻷ َ ْر ِ
صلﱡونَ َ
وت لَيُ َ
ال َخي َْر".

٤٨

سلَ َك
س ِم ْعتُ رسول ﷲ ﷺ ،يقول " َم ْن َ
وعن أَبي الدرداء رضي ﷲ عنه ،قَا َل َ :
ط ِريقا ً َي ْبتَ ِغي ِفي ِه ِع ْلما ً َس ﱠه َل ﷲُ لَهُ َ
َ
طريقا ً ِإلَى ال َجنﱠ ِةَ ،و ﱠ
ض ُع أجْ ِن َحتَ َها
إن ال َمﻼَ ِئ َكةَ َلت َ َ
ِل َ
صنَ ُعَ ،و ﱠ
ت َو َم ْن فِي
ﱠماوا ِ
ب ال ِع ْل ِم ِرضا ً بِ َما يَ ْ
طا ِل ِ
إن العَا ِل َم لَيَ ْست َ ْغ ِف ُر لَهُ َم ْن فِي الس َ
ض َحتﱠى الحيت ُ
سائِ ِر
ض ُل ال َعا ِل ِم َعلَى ال َعا ِب ِد َﻛفَ ْ
َان في ال َما ِءَ ،وف ْ
ْ
اﻷر ِ
ض ِل القَ َم ِر َ
ع َلى َ
اءَ ،و ﱠ
بَ ،و ﱠ
إن اﻷ ْنبِيَا َء لَ ْم يَ َو ِ ّرثُوا دِينَارا ً َوﻻَ د ِْرهَما ً َوإنﱠ َما
إن العُ َل َما َء َو َرثَةُ اﻷ ْن ِبيَ ِ
ال َك َوا ِﻛ ِ
٤٩
َو ﱠرثُوا ال ِع ْل َم ،فَ َم ْن أ َ َخذَهُ أَ َخذَ ب َح ٍ ّ
ظ َوافِ ٍر".
ضةٌ
سلﱠ َم َ " :
ع ْن أَن َِس ب ِْن َمالِكٍ قَ َ
طلَ ُ
ال  :قَا َل َر ُ
ب ْال ِع ْل ِم فَ ِري َ
صلﱠى ﱠ ُ َ
و َ
علَ ْي ِه َو َ
سولُ ﱠ ِ َ
٥٠
َعلَى ُﻛ ِّل ُم ْس ِل ٍم ".
وعن عبد ﷲ بن أبي قتادة ،عن أبيه ،عن رسول ﷲ ﷺ قال" :ثﻼث تتبع المسلم بعد
موته :صدقة أمضاها يجرى له أجرها ،وولد صالح يدعو له ،وعلم أفشاه فعمل به
من بعده" .٥١
وقال

خيرا جعل فيه ثﻼث خﻼل :فقﱠهه في الدين ،وز ﱠهده في
" :إذا أراد ﷲ بعبد ً

صره عيوبه".٥٢
الدنيا ،وب ﱠ
 (٤٧متفق عليه.
 (٤٨رواه الترمذي .
 (٤٩رواه أَبُو داود والترمذي.
 (٥٠جامع بيان العلم وفضله ﻷبي عمر يوسف بن عبد ﷲ النمري القرطبي.
 (٥١رواه ابن ماجه.
 (٥٢رواه الديلمي في الفردوس ،والبيهقي في الشعب.
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وعن أنس قال :قال رسول ﷲ

" :خير دينكم أيسره ،وخير العبادة الفقه".٥٣

وعن ابن عباس رضي ﷲ عنهما قال :قال رسول ﷲ ﷺ" :فقيه واحد أشد على
الشيطان من ألف عابد".٥٤
عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ قال" :لكل شيء عماد ،وعماد هذا الدين الفقه ،وما عبد
ﷲ بشيء أفضل من فقه في الدين ،ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد".٥٥
وعن ابن الزبير ،عن النبي ﷺ قال" :ما من عبد يغدو في طلب العلم مخافة أن يموت
ً
جاهﻼ ،أو في إحياء سنة مخافة أن تدرس ،إﻻ ﻛان ﻛالغازي الرابح في سبيل ﷲ عز
وجل ،ومن بطأ به عمله ،لم يسرع به نسبه".

٥٦

وعن أنس بن مالك ،قال :قال رسول ﷲ

" :من أدى الفريضة وعلم الناس الخير

ً
رجﻼ ،ومن بلغه عن ﷲ فضل
ﻛان فضله على المجاهد العابد ﻛفضلي على أدناﻛم
فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه ﷲ ما بلغه وإن ﻛان الذي حدثه ﻛاذبًا".٥٧
وعن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص ،عن رسول ﷲ أنه قال" :قليل العلم خير من
ً
جهﻼ إذا أُعجب برأيه،
ﻛثير العبادة ،وﻛفى بالمرء عل ًما إذا عبد ﷲ ،وﻛفى بالمرء
إنما الناس رجﻼن عالم وجاهل ،فﻼ تمار العالم وﻻ تحاور الجاهل".٥٨
س ِم ْعتُ رسو َل ﷲِ ﷺ يقول" نَض َﱠر ﷲُ ْام َرأ ً
وعن ابن مسعو ٍد رضي ﷲ عنه قَا َل َ :
٥٩
امعٍ".
عى ِم ْن َس ِ
س ِم َعهُ ،فَ ُربﱠ ُمبَلﱠغٍ ْأو َ
س ِم َع ِمنﱠا شيئا ،فَبَلﱠغَهُ َﻛ َما َ
َ

 (٥٣الفقيه والمتفقه للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ،مكتبة التوعية اﻹسﻼمية للتحقيق والنشروالبحث العلمي،
مصر -طبعة عام ١٤٢٨هـ الموافق ل ٢٠٠٧م.
 (٥٤رواه الترمذي " ،"٢٦٨١وابن ماجه ""٢٢٢
 (٥٥رواه الخطيب في الجامع .
 (٥٦جامع بيان العلم وفضله ﻷبي عمر يوسف بن عبد ﷲ النمري القرطبي .
 (٥٧رواه ابن عدي في الكامل  ،٥٩ /٢والطبراني في اﻷوسط "."٥١٢٥
 (٥٨رواه الطبراني في الكبير ،وفي اﻷوسط ،والبخاري في التاريخ الكبير.
 (٥٩رواه الترمذي رحمه ﷲ .
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وروي عن ابن عباس قال :قال رسول ﷲ

" :نعمت العطية ونعمت الهدية ﻛلمة

حكمة تسمعها فتنطوي عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلّمه إياها تعدل عبادة
سنة".٦٠
وعن أنس بن مالك قال :قال رسول ﷲ ﷺ" :الحكمة تزيد الشريف شرفًا ،وترفع
المملوك حتى تجلسه مجلس الملوك".٦١
وعن جابر بن عبد ﷲ ،عن النبي

قال" :يبعث ﷲ العالم والعابد فيقال للعابد :ادخل

الجنة ،ويقال للعالم :اشفع للناس ﻛما أحسنت أدبهم" .قال شبل :يعني :تعليمهم.

٦٢

وعن أبي ذر ،قال :قال رسول ﷲ ﷺ" :ﻷن تغدو فتتعلم بابًا من العلم خير لك من أن
تصلي مائة رﻛعة".٦٣
وعن أبي هريرة وأبي ذر قاﻻ :سمعنا رسول ﷲ ﷺ يقول" :إذا جاء الموت طالب
العلم وهو على تلك الحال مات شهيدًا".٦٤
ي ﷺ " َمثَ ُل َما َب َعثَنِي ﷲ ِب ِه ِمنَ ال ُهدَى
وعن أَبي موسى رضي ﷲ عنه ،قَا َل  :قَا َل النب ﱡ
طائِفَةٌ َ
َت ِم ْن َها َ
أرضاً ،فَكَان ْ
َوال ِع ْل ِم َﻛ َمثَ ِل َغ ْي ٍ
ت ال َكﻸَ،
ت ال َما َء فَأ َ ْنبَت َ ِ
طيِّبةٌ قَبِلَ ِ
اب ْ
ص َ
ثأ َ
اس ،فَش َِربُوا ِم ْن َها
س َك ِ
يرَ ،و َﻛانَ ِم ْن َها أ َجاد ُ
ِب ْأم َ
َوالعُ ْش َ
ب ال َكثِ َ
ت ال َما َء ،فَنَ َف َع ﷲُ ِب َها النﱠ َ
ُ
اب َ
ِي قِيعَ ٌ
ان ،ﻻ ت ُ ْم ِسكُ َما ًء َوﻻَ تُ ْنبِتُ
ص َ
َو َ
س َق ْوا َوزَ َرعُواَ ،وأ َ َ
طائِفَةً ِم ْن َها أ ْخ َرى إنﱠ َما ه َ
ﷲَ ،ونَفَ َعهُ َما َبعَثَنِي ﷲُ ِب ِه ،فَ َع ِل َم َو َعلﱠ َمَ ،و َمث َ ُل َم ْن لَ ْم
ِين ِ
ﻛﻸً ،فَذ ِل َك َمث َ ُل َم ْن فَقُهَ في د ِ
ساًَ ،ولَ ْم يَ ْقبَ ْل ُهدَى ﷲِ الﱠذِي أ ُ ْر ِس ْلتُ بِ ِه".
يَ ْرفَ ْع بِذ ِل َك َرأ َ

٦٥

ال" ْ
اطلُبُوا ْال ِع ْل َم
سلﱠ َم قَ َ
صلﱠى ﱠ ُ َ
ع ْنهَُ ،
ي ﱠُ َ
و َ
ع ْن أَن َِس ب ِْن َمالِكٍ َر ِ
علَ ْي ِه َو َ
يِ َ
ع ِن النﱠبِ ّ
ض َ
٦٦
ين فَإ ِ ﱠن َ
ضةٌ َع َلى ُﻛ ِّل ُم ْس ِل ٍم ".
َو َل ْو ِبال ِ ّ
ب ْال ِع ْل ِم فَ ِري َ
طلَ َ
ص ِ
 (٦٠المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثانية.
 (٦١حلية اﻷولياء وطبقات اﻷصفياءلﻺمام الحافظ أبي نعيم اﻷصبهاني ،دار الحديث ،القاهرة ،سنة الطبع١٤٣٠هـ الموافق ل ٢٠٠٩م.
 (٦٢رواه ابن عدي في الكامل.
 (٦٣رواه ابن ماجه.
 (٦٤رواه البزار في سنده ،والخطيب في الفقيه والمتفقه.
علَيْه.
 (٦٥متفقٌ َ
 (٦٦جامع بيان العلم وفضله ﻷبي عمر يوسف بن عبد ﷲ النمري القرطبي.

38

ات اب ُْن آدَ َم ا ْنقَ َ
ط َع
وعن أَبي هريرة رضي ﷲ عنه ،قَا َل  :قَا َل رسول ﷲ ﷺ "إِذَا َم َ
٦٧
ع َملُهُ ِإﻻﱠ ِم ْن ثَﻼ ٍ
ح َي ْد ُعو َلهُ".
َ
ار َيةٍ ،أَ ْو ِع ْل ٍم يُ ْنتَفَ ُع ِب ِه ،أ َ ْو َولَ ٍد َ
ثَ :
صدَ َق ٍة َج ِ
صا ِل ٍ
أنس رضي ﷲ عنه قَا َل  :قَا َل رسو ُل ﷲ ﷺ " َم ْن خ ََر َج في َ
ب ال ِع ْل ِم َف ُه َو في
وعن ٍ
طلَ ِ
سبي ِل ﷲِ َحتﱠى يَ ْر ِج َع".
َ

٦٨

وعن أبي هريرة قال  :قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم "من سئل عن علم ثم
ﻛتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار"

٦٩

س ِم ْعتُ رسو َل ﷲ صلى
وعن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص رضي ﷲ عنهما  ،قَا َل َ :
ﷲ عليه وسلم يقول ":ﱠ
ض
اسَ ،ول ِك ْن يَ ْقبِ ُ
إن ﷲَ ﻻَ َي ْقبِ ُ
ض ال ِع ْل َم ا ْنتِزَ اعا ً يَ ْنتَزعهُ ِمنَ النﱠ ِ
سئِلُوا فَأ ْفتوا
ْض العُلَ َم ِ
اس ُرؤُوسا ً ُج ﱠهاﻻًَ ،ف ُ
ق َعا ِلماً ،ات ﱠ َخذَ النﱠ ُ
ال ِع ْل َم ِبقَب ِ
اءَ ،حتﱠى ِإذَا لَ ْم يُ ْب ِ
ضلﱡوا.٧٠
ضلﱡوا َوأ َ
ِبغَي ِْر ِع ْل ٍم ،فَ َ
وحدثنا إسحق بن يحيى بن طلحة حدثني ابن ﻛعب بن مالك عن أبيه  :قال سمعت
رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به
السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله ﷲ النار

٧١

وعن ابن عمر :عن النبي صلى ﷲ عليه و سلم قال من تعلم علما لغير ﷲ أو أراد به
غير ﷲ فليتبوأ مقعده من النار

٧٢

وعن أبي هارون العبدي  :قال ﻛنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول ﷲ
صلى ﷲ عليه و سلم إن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم قال إن الناس لكم تبع وإن
رجاﻻ يأتونكم من أقطار اﻷرضين يتفقهون في الدين فإذا أتوﻛم فاستوصوا بهم
خيرا

٧٣

 (٦٧رواه مسلم رحمه ﷲ.
 (٦٨رواه الترمذي رحمه ﷲ.
 (٦٩الجامع الصحيح سنن الترمذي.
 (٧٠متفق عليه.
 (٧١الجامع الصحيح سنن الترمذي.
 (٧٢المرجع السابق. .
 (٧٣المرجع السابق.
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وعن سماك بن حرب قال سمعت عبد الرحمن بن عبد ﷲ بن مسعود يحدث عن أبيه
قال :قال سمعت النبي صلى ﷲ عليه و سلم يقول :نضر ﷲ امرأ سمع منا شيئا فبلغه
ﻛما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع

٧٤

َاس
سلﱠ َم َقا َل َل ْو َﻛانَ ْال ِع ْل ُم ِبالث ﱡ َريﱠا لَتَن ََاولَهُ ن ٌ
و َ
صلﱠى ﱠ ُ َعلَ ْي ِه َو َ
يِ َ
ع ِن أ َ ِبي ه َُري َْرةَ َع ْن النﱠبِ ّ
٧٥
س
ِم ْن أ َ ْبن ِ
َاء فَ ِ
ار َ
اﻹس َْﻼ ِم أ َ َحا ِسنُ ُك ْم
صلﱠى ﱠ ُ َ
و َ
علَ ْي ِه َو َ
يِ َ
سلﱠ َم قَا َل "خَ ي ُْر ُﻛ ْم فِي ِ
ع ْن أَبِي ُه َري َْرةَ َع ْن النﱠبِ ّ
٧٦
أ َ ْخ َﻼقًا ِإذَا َف ُق ُهوا"
ض
علَ ْي ِه َو َسلﱠ َم" َﻻ تَقُو ُم ال ﱠ
ع ْن أَبِي ه َُري َْرة َ قَ َ
ال قَا َل َر ُ
سا َ
صلﱠى ﱠ ُ َ
و َ
عةُ َحتﱠى يُ ْق َب َ
سو ُل ﱠ ِ َ
الز َﻻ ِز ُل َوت ْ
الز َمانُ َوت َ ْكث ُ َر ﱠ
ب ﱠ
َظ َه َر ْال ِفتَنُ َو َي ْكث ُ َر ْال َه ْر ُج قَا َل ْال َه ْر ُج أَيﱡ َما ه َُو
ار َ
ْال ِع ْل ُم َو َيتَقَ َ
سو َل ﱠ ِ ؟ قَا َل ْالقَتْ ُل ْالقَتْ ُل"
يَا َر ُ

٧٧

وعن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص رضي ﷲ عنهما  :ﱠ
ال "بَ ِلّغُوا َعنِّي
ي ﷺ ،قَ َ
أن النب ﱠ
ي ُمت َ َع ِ ّمدا ً فَ ْل َيت َ َب ﱠوأْ َم ْقعَدَهُ ِمنَ
ب َ
َو َل ْو آ َيةًَ ،و َح ِدّثُوا َ
ع ْن َب ِني إس َْرا ِئي َل َوﻻَ َح َر َجَ ،و َم ْن َﻛذَ َ
علَ ﱠ
ار".
النﱠ ِ

٧٨

وعن أَبي هريرة رضي ﷲ عنه ،قَا َل َ :س ِم ْعتُ رسول ﷲ ﷺ يقول "الدﱡ ْن َيا َم ْلعُونَةٌ،
٧٩
َم ْلعُ ٌ
عا ِلماً ،أَ ْو ُمتَعَ ِلّما ً".
ون َما فِي َها ،إِﻻﱠ ِذ ْﻛ َر ﷲ تَعَالَىَ ،و َما َواﻻهَُ ،و َ
وعن أبي أمامة الباهلي ،أن النبي ﷺ قال "عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبل أن
يرفع" ثم قال" :العالم والمتعلم شريكان في اﻷجر وﻻ خير في سائر الناس بعد،
وجمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي اﻹبهام".٨٠

 (٧٤الجامع الصحيح سنن الترمذي.
 (٧٥مسند اﻹمام أحمد بن حنبل رضي ﷲ عنه .
 (٧٦مسند اﻹمام أحمد بن حنبل.
 (٧٧مسند اﻹمام أحمد بن حنبل.
 (٧٨رواه البخاريرحمه ﷲ.
 (٧٩رواه الترمذي.
 (٨٠رواه ابن ماجه " ،"٢٢٨والطبراني في المعجم الكبير.
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وعن عثمان بن عفان ،قال :قال رسول ﷲ,

" :يشفع يوم القيامة ثﻼثة :اﻷنبياء ،ثم

العلماء ،ثم الشهداء".٨١
" :لﻸنبياء على العلماء فضل درجتين،

وعن أبي هريرة ،قال :قال رسول ﷲ
وللعلماء على الشهداء فضل درجة".٨٢

ً
رجﻼ جاء من المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق ،فسأله
وعن جميل بن قيس ،أن
عن حديث .فقال له أبو الدرداء :ما جاءت بك حاجة وﻻ جئت في طلب التجارة ،وﻻ
جئت إﻻ في طلب الحديث؟ فقال الرجل :بلى ،فقال له أبو الدرداء :أبشر ،فإني
سمعت رسول ﷲ

يقول" :ما من عبد يخرج يطلب عل ًما إﻻ وضعت له المﻼئكة

أجنحتها ،وسلك به طريق إلى الجنة ،وإنه ليستغفر للعالم من في السموات ومن في
اﻷرض حتى الحيتان في البحر ،وإن فضل العالم على العابد ﻛفضل القمر ليلة البدر
دينارا وﻻ
على سائر الكواﻛب ،إن العلماء هم ورثة اﻷنبياء ،إن اﻷنبياء لم يورثوا
ً
دره ًما ،ولكنهم ورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر".٨٣
وعن أبي الدرداء ،قال :قال رسول ﷲ

" :من غدا لعلم يتعلمه سهل ﷲ له طريقًا

إلى الجنة وفرشت له المﻼئكة أجنحتها ،وصلت عليه حيتان البحر ،ومﻼئكة السماء،
وللعالم على العابد من الفضل ﻛفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواﻛب ،والعلماء
دينارا ،فمن أخذ به أخذ بالحظ الوافر،
ورثة اﻷنبياء ،إن اﻷنبياء لم يورثوا دره ًما وﻻ
ً
وموت العالم مصيبة ﻻ تجبر وثلمة ﻻ تسد ،ونجم طمس ،وموت قبيلة أيسر من موت
عالم".٨٤
وعن ابن عباس قال :قال رسول ﷲ

" :علماء هذه اﻷمة رجﻼن :فرجل أعطاه ﷲ

صفرا ولم يشتر به ثمنًا ،أولئك يصلي عليهم طير
عل ًما فبذله للناس ولم يأخذ عليه
ً
السماء وحيتان البحر ودواب اﻷرض والكرام الكاتبون .ورجل آتاه ﷲ عل ًما فضن به
 (٨١رواه ابن ماجه .
 (٨٢جامع بيان العلم وفضله ﻷبي عمر يوسف بن عبد ﷲ النمري القرطبي .
 (٨٣رواه أبو داود ،والترمذي ،وابن ماجه ،والدارمي.
 (٨٤جامع بيان العلم وفضله ﻷبي عمر يوسف بن عبد ﷲ النمري القرطبي.
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صفرا واشترى به ثمنًا ،فذلك يأتي يوم القيامة ملج ًما بلجام من
عن عباده وأخذ به
ً
نار".٨٥
عن عبد الرحمن بن عبد ﷲ بن مسعود ،عن أبيه ،قال :قال رسول ﷲ

" :نضر ﷲ

عبدًا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها ،فرب حامل فقه غير فقيه ،ورب حامل فقه
إلى من هو أفقه منه ،ثﻼث ﻻ يغل عليهن قلب مسلم :إخﻼص العمل  ،ومناصحة
أئمة المسلمين ،ولزوم الجماعة ،فإن الدعوة تحيط من ورائهم".٨٦
وعن واثلة بن اﻷسقع :أن رسول ﷲ

قال" :من طلب عل ًما فأدرﻛه ﻛتب ﷲ عز

وجل له ﻛفلين من اﻷجر ،ومن طلب عل ًما فلم يدرﻛه ﻛان له ﻛفل من اﻷجر".٨٧
وعن أبي يوسف قال :سمعت أبا حنيفة رحمه ﷲ يقول :حججت مع أبي سنة ثﻼث
وتسعين ولي ست عشرة سنة ،فإذا شيخ قد اجتمع الناس عليه فقلت ﻷبي :من هذا
يقال له :عبد ﷲ بن الحارث بن جزء،

الشيخ؟ فقال :هذا رجل قد صحب النبي

فقلت ﻷبي :فأي شيء عنده؟ قال :أحاديث سمعها من رسول ﷲ ﷺ .فقلت ﻷبي:
قدمني إليه حتى أسمع منه ،فتقدم بين يدي وجعل يفرج الناس حتى دنوت منه،
فسمعته يقول :قال رسول ﷲ
حيث ﻻ يحتسب"

" :من تفقه في دين ﷲ ﻛفاه ﷲ همه ،ورزقه من

٨٨

وعن أبي موسى اﻷشعري ،قال :قال رسول ﷲ

" :يبعث ﷲ العباد يوم القيامة ،ثم

يميّز العلماء ،ثم يقول لهم :يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم ﻷعذبكم ،اذهبوا
فقد غفرت لكم".٨٩
وعن عبد ﷲ بن عمرو بن العاص ،أن رسول ﷲ ﷺ مر بمجلسين في مسجده ،أحد
المجلسين يدعون ﷲ ،ويرغبون إليه ،واﻵخر يتعلمون الفقه ويعلمونه ،فقال رسول
 (٨٥رواه الطبراني في اﻷوسط.
 (٨٦رواه الترمذي ،والنسائي ،وابن ماجه.
 (٨٧رواه الدارمي ،والطبراني في المعجم الكبير.
 (٨٨رواه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة.
 (٨٩رواه البيهقي في المدخل.
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ﷲ ﷺ" :ﻛﻼ المجلسين على خير وأحدهما أفضل من اﻵخر ،أما هؤﻻء فيدعون ﷲ
و يرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم ،وأما هؤﻻء فيتعلمون ويعلمون
الجاهل ،وإنما بعثت معل ًما" ،ثم أقبل فجلس معهم.٩٠
وعن معاذ بن جبل ،قال :قال رسول ﷲ ﷺ" :العالم أمين ﷲ في اﻷرض".٩١
عن معاذ بن جبل ،قال :قال رسول ﷲ ﷺ" :تعلموا العلم ،فإن تعلمه

خشية ،وطلبه

عبادة ،ومذاﻛرته تسبيح ،والبحث عنه جهاد ،وتعليمه لمن ﻻ يعلمه صدقة ،وبذله
ﻷهله قربة ،ﻷنه معالم الحﻼل والحرام ،ومنار سبل أهل الجنة ،وهو اﻷنس في
الوحشة ،والصاحب في الغربة ،والمحدث في الخلوة ،والدليل على السراء والضراء،
والسﻼح على اﻷعداء ،والزين عند اﻹخﻼء ،يرفع ﷲ به أقوا ًما فيجعلهم في الخير
قادة وأئمة ،تقتﺺ آثارهم ،ويقتدى بأفعالهم ،وينتهى إلى رأيهم ،ترغب المﻼئكة في
خلتهم ،وبأجنحتها تمسحهم ،يستغفر لهم ﻛل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه
وسباع البر وأنعامه ،ﻷن العلم حياة القلوب من الجهل ،ومصابيح اﻷبصار من الظلم،
يبلغ العبد بالعلم منازل اﻷخيار والدرجات العﻼ في الدنيا واﻵخرة ،التفكر فيه يعدل
الصيام ،ومدارسته تعدل القيام ،به توصل اﻷرحام ،وبه يعرف الحﻼل من الحرام،
هو إمام العمل والعمل تابعه ،ويلهمه السعداء ويحرمه اﻷشقياء".٩٢
ي يوم ﻻ أزداد فيه
وعن عائشة رضي ﷲ عنها قالت :قال رسول ﷲ ﷺ" :إذا أتى عل ّ
عل ًما يقربني من ﷲ عز وجل فﻼ بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم".٩٣
ومن حديث ابن عمرو رضي ﷲ عنهما قال :قال رسول ﷲ ﷺ" :ما أهدى المرء
ﻷخيه هدية أفضل من ﻛلمة حكمة يزيده ﷲ بها هدًى أو يرده بها عن ردًى".٩٤

 (٩٠رواه الدارمي.
 (٩١رواه الديلمي في الفردوس.
 (٩٢جامع بيان العلم وفضله ﻷبي عمر يوسف بن عبد ﷲ النمري القرطبي.
 (٩٣رواه الطبراني في اﻷوسط.
 (٩٤جامع بيان العلم وفضله ﻷبي عمر يوسف بن عبد ﷲ النمري القرطبي.
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وعن جابر ،قال :قال رسول ﷲ ﷺ" :إن من معادن التقوى تعلمك إلى ما قد علمت
علم ما لم تعلم ،والنقﺺ فيما علمت قلة الزيادة فيه ،وإنما يزهد الرجل في علم ما لم
يعلم قلة انتفاعه بما علم".٩٥
وعن أبي سعيد الخدري ،قال :قال رسول ﷲ ﷺ" :لن يشبع المؤمن من خير يسمعه
حتى يكون منتهاه الجنة".٩٦
وعن أبي هريرة ،أن رسول ﷲ ﷺ قال" :مثل الذي يتعلم العلم ﻻ يحدث به الناس
ﻛمثل الذي رزقه ﷲ ً
ماﻻ ﻻ ينفق منه".٩٧
وعن الحسن ،قال :قال رسول ﷲ ﷺ" :من الصدقة أن يتعلم الرجل العلم فيعمل به،
ثم يعلمه".٩٨
ويروى عن النبي ﷺ أنه قال" :أﻻ أخبرﻛم عن أجود اﻷجواد" ؟ ،قالوا :نعم يا رسول
ﷲ.قال" :ﷲ أجود اﻷجواد ،وأنا أجود ولد آدم ،وأجودهم من بعدي رجل علم عل ًما
فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة وحده ،ورجل جاد بنفسه في سبيل ﷲ حتى قتل".٩٩
وعن الحسن قال :قال رسول ﷲ ﷺ" :ما تصدق رجل بصدقة أفضل من علم
ينشره"

١٠٠

وعن عوف بن مالك اﻷشجعي ،أنه قال :بينا نحن جلوس عند النبي ﷺ ذات يوم إذ
نظر إلى السماء فقال" :هذا أوان يرفع العلم" .فقال له رجل من اﻷنصار يقال له زياد
بن لبيد :يرفع عنا يا رسول ﷲ وفينا ﻛتاب ﷲ وقد علّمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال
رسول ﷲ ﷺ" :إن ﻛنت ﻷحسبك من أفقه أهل المدينة"...وذﻛر له ضﻼلة أهل الكتاب
وعندهم ما عندهم من ﻛتاب ﷲ .فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه
 (٩٥رواه الخطيب في تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،مكتبة الخانجي القاهرة ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع.
 (٩٦رواه الترمذي في سننه ""٢٦٨٦
(٩٧جامع بيان العلم وفضله ﻷبي عمر يوسف بن عبد ﷲ النمري القرطبي.
 ( ٩٨رواه البيهقي في المدخل.
 (٩٩رواه أبو يعلى في مسنده.
 ( ١٠٠رواه الطبراني في المعجم الكبير.
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هذا الحديث عن عوف بن مالك ،فقال :صدق عوف ثم قال شداد :هل تدري ما رفع
العلم؟ قال :قلت :ﻻ أدري .قال :ذهاب أوعيته ،هل تدري أي العلم يرفع أول؟ قال:
قلت :ﻻ أدري ،قال :الخشوع حتى ﻻ يرى خاشعًا.١٠١
وعن عمر ،عن النبي ﷺ أنه قال" :ﻻ تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن
خمس خصال :عن شبابه فيما أبﻼه ،وعن عمره فيما أفناه ،وعن ماله من أين اﻛتسبه
وأين أنفقه؟ وعن علمه ماذا عمل فيه".١٠٢ومن هذه ﻛلّها نعلم فضيلة العلم ووجوب
اﻻهتمام به في الحياة وفوائده بعد الممات.

 (١٠١رواه النسائي في سننه الكبرى.
 (١٠٢رواه الترمذي.
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ثانيا في التربية:
ي
وأما التربية فهي من أه ّم المسؤوليات التي اهتم بها اﻹسﻼم،
ّ
وحض عليها النب ّ
ﷺ وو ّجه أنظار أصحابه الكرام إليها .فهي مهمة عظيمة فاضلة ،ومسؤلية ﻛبيرة
شريفة ،وعمل شاق يحتاج إلى طول الزمان ،تهيئ الولد للقيام بدوره المنوط به من
دوره لنفع نفسه ونفع مجتمعه وأ ّمته ،وهي تعلّم الولدَ لتحمل الشدائد والمصائب
والفتن التي قد يواجهها هو في مستقبل حياته ،وهي في اﻷصل تنشئة الطفل وإعداده
إعدادا ﻛامﻼ من جميع جوانبه في حياتيه الدنيا واﻵخرة حتى يكون سعيدا فيهما ،فهي
تشمل جميع مراحل الحياة اﻹنسانية ونواحيها اﻻجتماعية والفردية والعقلية والنفسية
والجسمية وغيرها .والرسول ﷺ قد أ ّﻛد على ضرورية العناية بتربية اﻷوﻻد
ووجوب القيام بأمرها واﻻهتمام بأدائها .وقد وردت أحاديث ﻛثيرة في فضيلة التربية
والقيام بأدائها منها قوله ﷺ "أﻛرموا أوﻻدﻛم وأحسنوا أدبهم"

١٠٣

فهذا الحديث يشير

إلى أهمية التربية وضروريتها.
ومنها :قوله ﷺ "ﻷن يأدّب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع"
ومنها :قوله ﷺ "ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن"

١٠٤

١٠٥

ومنها :قوله ﷺ "أدّبوا أوﻻدﻛم على ثﻼث خصال :حب نبيكم وحب أهل بيته وتﻼوة
القرآن"

١٠٦

ومنها :قوله ﷺ "علّموا أوﻻدﻛم وأهليكم الخير و أدّبوهم"

١٠٧

فهذه اﻷحاديث وما قبلها تلقي الضوء إلى أهمية التعلم والتربية وضرورية القيام بها،
فإنهما المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب ،وإليهما أشار النبي ﷺ ،ووعد جزيل
الفضل والثواب لمن يقوم بأعبائهما .فما على المربين والمعلّمين واﻵباء ومن على
 (١٠٣رواه ابن ماجه رحمه ﷲ.
 (١٠٤رواه الترمذي رحمه ﷲ .
 (١٠٥رواه الترمذي رحمه ﷲ.
 (١٠٦رواه الطبراني رحمه ﷲ .
 (١٠٧رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور.
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عواتقهم مسؤولية التعلم والتربية إﻻّ أن يفهموا هذه الحقيقة ،وأن ينهجوا منهج
الرسول ﷺ في مواعظه وإرشاداته في تعليم اﻷوﻻد وتربيتهم إذا أرادوا ﻷوﻻدهم
الخير والكمال ،فالرسول هو الذي نال المرتبة اﻷولى في التربية واﻷدب ،ﻷن ﷲ
سبحانه هو الذي ربّاه وأدّبه وأحسن تأديبه حيث قال ﷺ " أدّبني ربّي فأحسن تأديبي".
الفصل الثالث
اعتناء الصحابة والتابعين بالعلم والتربية
وإذا ﻻحظنا اعتناء الصحابة والتابعين ،ومن بعدهم من أﻛابر أئمة العلم والدين ،من
المفسرين ،والقراء ،والمحدثين ،والفقهاء ،والقضاة ،والمفتين ،واﻷدباء ،والمؤرخين،
بالعلم والتربية نراهم أنهم أنفقوا أوقاتهم النفيسة ولحظاتهم القيمة ووهبوا حياتهم
السعيدة للعلم والتربية والتزود حتى منهم من عزبوا عن الزواج تفرغا منهم للتعلم
والتعليم لحبهم للعلم وتع ّ
شقهم له ﻻستيﻼئه على مشاعرهم وحواسهم .فصار العلم
أنسهم الدائم ،ومعشوقهم اﻷبدي الذي ﻻ يفارق ،ويناجى ويسامر في الحضر والسفر،
وفي اليل والنهار ،وﻻ انفكاك عنه إﻻ بفراق الروح للجسد ﻷنه ﻛان لهم بمثابة الغذاء
والدواء ،والخبز والماء ،والشمس والهواء ،فﻼ حياة لقلوبهم إﻻ به ،وﻻ ارتياح
لعيونهم وأذهانهم وأفكارهم إﻻ بالنظرإليه والولوج فيه .فهؤﻻء أهل فضل وإيثار،
صبروا على العزوبة وآثارها ليكونوا أوفى عطاء وخدمة للعلم وأهله ،ورأوا متعهم
باﻻزدياد من العلم ،والتصنيف والتأليف فيه أغنى لهم سرورا وحبورا من أنس
الزواج والذرية واﻷوﻻد واﻷحفاد ،فماتوا عزابا وبقيت تآليفهم أوﻻدهم المخلدة تذﻛر
بهم وتعرف بفضلهم فجزاهم ﷲ عن العلم والدين واﻹسﻼم خير الجزاء .ومن قراءة
ﻛتبهم يدرك جيلنا الجديد غﻼء العلم عند اﻵباء واﻷجداد ،وشدة تعلقهم به وفنائهم فيه،
وعظيم إيثارهم له على ما سواه من أُنس الحياة وتلبية اﻻحتياج الفطري حتى يتبين
شبابنا قيمة العلم عند أسﻼفهم المتقدمين ،فتتبارى فيه ِه َممهم ،وتتنافس في تحصيله
عزائمهم فَيُ ِعيد اﻷحفادُ أمجاد اﻷجداد ويكونَ من ذلك الخيرالكثير لﻺنسانية جميعا.
وما حملهم عليه إﻻّ الشوق المتزايد للعلم الذي اشتعلت ِه َممهم به تعلقا وحبا
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وتحصيﻼ ،وجمعا ونشرا وتدوينا ،حتى غدا العلم منهم بمنزلة الروح من الجسد،
والماء من العُود اﻷخضر ،والهواء من حياة اﻹنسان ،ﻻيستطيعون له فراقا ،وﻻ
يطيقون التنازل عن تحصيل أدنى قسط منه يمكنهم تحصيله ،فصار العلم منهم بموقع
الغذاء والدواء جميعا .ولم يكتف الصحابة بدراسة الحديث فيما بينهم ،بل حثوا على
طلبه وحفظه وحضوا التابعين على مجالسة أهل العلم واﻷخذ عنهم ،ولم يترﻛوا
وسيلة لذلك إﻻ أفادوا منها.
ﻛان اﻹمام ﷴ بن شهاب الدين الزهري التابعي الجليل ،والمحدث الفقيه رحمه ﷲ
تعالى :إذا جلس بين ﻛتبه ينسى ﻛل ما حوله ،وقال القاضي ابن خلكان في ترجمته
في "الوفيات" "وﻛان ابن شهاب إذا جلس في بيته وضع ﻛتبه حوله ،فيشتغل بها عن
ي من ثﻼث
ﻛل شيء من أمور الدنيا ،فقالت له امرأته يوما :وﷲ لهذه الكتب أشد عل ّ
ضرائر".
وقد جاء في وصية اﻹمام أبي حنيفة لتلميذه اﻹمام القاضي أبي يوسف رحمهما ﷲ
بعد أن ظهرله منه الرشد وحسن السيرة واﻹقبال على الناس :واطلب العلم ّأوﻻ  ،ثم
اجمع المال من الحﻼل ،ثم تزوج ،فإنك إن اشتغلت بطلب المال في وقت التعليم
عجزت عن طلب العلم ،ودعاك المال إلى شراء الجواري والغلمان وتشتغل بالدنيا.
وإي اك أن تشتغل بالنساء قبل تحصيل العلم ،فيَضي َع وقتك ،ويجتمع عليك الولد ،ويكثر
عيالك ،فتحتاج إلى القيام بحوائجهم وتترك العلم .واشتغل بالعلم في عنفوان شبابك
ووقت فراغ قلبك وخاطرك ،ثم اشتغل بالمال ليجتمع عندك فإن ﻛثرة الولد والعيال
تزوج ،وعليك بتقوى ﷲ تعالى وأداء اﻷمانة
تشوش ال َبال ،فإن جمعت المال ف ﱠ
والنصيحة لجميع الخاصة والعامة .وفي حديث عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه:
زوجوا ،فتصيروا أرباب
تفقهوا قبل أن ت ُ َس ﱠودُوا .قال ش َِمر :معناه تعلﱠموا الفقه قبل أن ت ُ ﱠ
بيوت ،فتُشغَلوا بالزواج عن العلم ،من قولهم  :استاد الرجل إذا تزوج في سادة.
ي يحكي أن ابن جرير مكث أربعين سنة ،يكتب في ﻛل
قال الخطيب :وسمعت ال ّ
س ِْم ِس ﱠ
يوم منها أربعين ورقة ،وحد ﱠث تلميذه أبو ﷴ عبد ﷲ بن أحمد بن جعفر الفرغاني،
48

في ﻛتابه المشهور"الصلة" وهو ﻛتاب وصل به تاريخ ابن جرير :أن قوما من تﻼميذ
صلوا أيام حياته ،منذ بلغ ال ُحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين
ابن جرير ،ح ﱠ
سنة ،ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته ،فصار منها على ﻛل يوم أربع عشرة ورقة.
وهذا شيء ﻻ يتهيأ لمخلوق إﻻ بحسن عناية الخالق .وحكى تلميذه أبو بكر بن ﻛامل -
ي القاضي صاحب ابن جرير -قال  :قال لي أبو جعفر :حفظت
أحمد بن ﻛامل الشجر ّ
القرآن ولي سبع سنين ،وصليت بالناس وأنا ابن ثماني سنين ،وﻛتبت الحديث وأنا
ابن تسع سنين ،ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول ﷲ ﷺ ،وﻛان معي
ِمخﻼة مملوءة حجارة ،وأنا أرمي بين يديه فقال له المع ِبّر :إنه إن ﻛبر نصح في دينه
وذب عن شريعته  .فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صغير.
وقال الشعبي :رحل مسروق في آية إلى البصرة ،فسأل عن الذي يفسرها فأخبرأنه
بالشام ،فتجهز إلى الشام حتى سأل عنها .وقال مارأيت أحدا أطلب للعلم في اﻵفاق
من مسروق.
وقال سعيدبن المسيب :إني ﻛنت ﻷسير اﻷيام والليالي في طلب الحديث الواحد.
وقال أربدة التميمي :ماسمعت بأرض فيها علم إﻻ أتيتها.
وقال إبراهيم بن يحيى :لقد طلبت العلم بالمدينة حتى ظن الغريب إذا دخلها أني بها
غريب لشدة طلبي وحرصي على العلم.
وقال ابن سيرين :قدمت الكوفة فوجدت بها أربعة آﻻف شاب يطلبون الحديث ،وﻛان
أبوبكر الخياط النحوي يدرس جميع أوقاته ،حتى في الطريق وﻛان ربما سقط في
جرف أو خبطته دابة.
وﻛان ابن الفرات ﻻيترك ﻛل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل.
ي ،إن الحكمة أجلست المساﻛين مجالس
وقد ذﻛر من حكمة لقمان :قال ﻻبنه :يابن ّ
الملوك .
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وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي :عاش يونس بن حبيب  ٨٨سنة لم يتزوج ولم
يتسر ،ولم تكن له همة إﻻ طلب العلم ومحادثة الرجال.
ﱠ
قال سفيان بن عيينة :طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم ويجزئ فيه بعضهم
عن بعض ،وتﻼ هذه اﻵية "فَلَ ْوﻻ نَف ََر ِم ْن ُﻛ ِّل فِ ْرقَ ٍة ِم ْن ُه ْم َ
ِّين
طائِفَةٌ ِليَتَفَقﱠ ُهوا فِي الد ِ
١٠٨
َو ِليُ ْنذ ُِروا قَ ْو َم ُه ْم إِذَا َر َجعُوا إِلَ ْي ِهم"
وقالت الحكماء :علم الرجل ولده المخلد.١٠٩
حدثنا وﻛيع ،قال :سمعت سفيان الثوري يقول :ﻻ أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن
يعلم الناس العلم.

١١٠

وقال ابن وهب :وسمعت مالكًا مرة أخرى يقول :الذي يقع في قلبي :إن الحكمة هي
الفقه في دين ﷲ .قال :ومما يبين ذلك :أن الرجل تجده عا ً
قﻼ في أمر الدنيا ذا نظر
فيها وبصر بها وﻻ علم له بدينه ،وتجد آخر ضعيفًا في أمر الدنيا عال ًما بأمر دينه
بصيرا به يؤتيه ﷲ إياه ويحرمه هذا ،فالحكمة الفقه في دين ﷲ.
ً

١١١

وقال ابن وهب ،وسمعت مالكا يقول :الحكمة والعلم نور يهدي به ﷲ من يشاء وليس
بكثرة المسائل.

١١٢

وقال ابن مسعود :الدراسة صﻼة.
وعن قتادة ،قال :باب من العلم يحفظه الرجل لصﻼح نفسه وصﻼح من بعده أفضل
من عبادة حول.١١٣
قال ابن عباس :تذاﻛر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها.١١٤
 (١٠٨سورة التوبة ،رقم اﻵية .١٢٢ :
١٠٩
 (١٠٩جامع بيان العلم وفضله
 (١١٠جامع بيان العلم وفضله
 (١١١جامع بيان العلم وفضله
 (١١٢جامع بيان العلم وفضله
 (١١٣رواه البغوي في مسند ابن الجعد
 (١١٤جامع بيان العلم وفضله.
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وعن أبي هريرة ،أنه قال :ﻷن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من أن أحيي ليلة
إلى الصباح.١١٥
وعن ابن وهب ،قال :ﻛنت عند مالك بن أنس فجاءت صﻼة الظهر -أو العصر -وأنا
أقرأ عليه ،وأنظر في العلم بين يديه فجمعت ﻛتبي وقمت ﻷرﻛع ،فقال لي مالك :ما
هذا؟ قلت :أقوم إلى الصﻼة .قال :فقال :إن هذا لعجب ،ما الذي قمت إليه بأفضل من
الذي ﻛنت فيه ،إذا صحت النية فيه.

١١٦

وحدثنا ﷴ بن يوسف ،قال :سمعت الربيع بن سليمان ،يقول :سمعت الشافعي ،يقول:
طلب العلم أفضل من الصﻼة النافلة.١١٧
وقال أبو سفيان الحميري :ليس اﻷدب إﻻ في صنفين من الناس :رجل تأدب
بالسلطان ،ورجل تأدب بالفقه ،وسائر الناس همج.

١١٨

وروي عن علي رضي ﷲ عنه أنه قال :الناس ثﻼث :فعالم رباني ،ومتعلم على
سبيل نجاة ،والباقي همج رعاع أتباع ﻛل ناعق.١١٩
وقال أبو الدرداء ،من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقﺺ عقله
ورأيه.

١٢٠

وعن اﻷزدي ،قال :سألت ابن عباس عن الجهاد؟ فقال :أﻻ أدلك على خير من
الجهاد؟ فقلت :بلى ،قال :تبني مسجد ًا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين.١٢١
وعن إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس ،قال :قال لي عمر مولى غفرة :يا إسحاق عليك
بالعلم فإنه ﻻ يعدمك منه ﻛلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن رديئ.

 (١١٥رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ٢٦-٢٥ /١
 (١١٦جامع بيان العلم وفضله
 (١١٧رواه أبو نعيم في الحلية ،والبيهقي في المدخل.
 (١١٨جامع بيان العلم وفضله
 (١١٩رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه.
 (١٢٠جامع بيان العلم وفضله
 (١٢١رواه الفسوي )،٤٠٠ /٣جامع بيان العلم وفضله(
 (١٢٢جامع بيان العلم وفضله .
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١٢٢

وعن ابن سيرين ،قال :دخلت المسجد واﻷسود بن سريع يقﺺ وقد اجتمع أهل
المسجد وفي ناحية أخرى من المسجد حلقة من أهل الفقه يتحدثون بالفقه ويتذاﻛرون،
فرﻛعت ما بين حلقة الذﻛر وحلقة الفقه ،فلما فرغت من السبحة قلت :لو أني أتيت
اﻷسود بن سريع فجلست إليه فعسى أن يصيبهم إجابة أو رحمة فتصيبني معهم ،ثم
قلت :لو أتيت الحلقة التي يتذاﻛرون فيها الفقه فتفقهت معهم لعلي أسمع ﻛلمة لم
أسمعها فأعمل بها ،فلم أزل أحدث نفسي بذلك وأشاورها حتى جاوزتهم فلم أجلس
إلى واحد منهم وانصرفت ،فأتاني آت في المنام فقال :أنت الذي وقفت بين الحلقتين؟
قلت :نعم .قال :أما إنك لو أتيت الحلقة التي يذاﻛرون فيها الفقه لوجدت جبريل
معهم.١٢٣
ولما حضرت معاذ بن جبل  -رضي ﷲ عنه  -الوفاة قال لجاريته :ويحك هل
أصبحنا؟ قالت :ﻻ ،ثم ترﻛها ساعة ،ثم قال :انظري ،فقالت :نعم .فقال :أعوذ با من
صباح إلى النار ،ثم قال :مرحبًا بالموت ،مرحبًا بزائر جاء على فاقة ،ﻻ أفلح من
ندم ،اللهم إنك تعلم أني لم أﻛن أحب البقاء في الدنيا لجري اﻷنهار وﻻ لغرس
اﻷشجار ،ولكن ﻛنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ،ولظمأ الهواجر في الحر
الشديد ،ولمزاحمة العلماء بالرﻛب في حلق الذﻛر

١٢٤

سنَة" قال :العلم والعبادة " َوفِي ْاﻵ ِخ َرةِ
وعن الحسن ،في قولهَ " :ربﱠنَا آتِنَا فِي الدﱡ ْنيَا َح َ
سنَة" قال :الجنة.١٢٥
َح َ
وقال ابن وهب :سمعت سفيان الثوري ،يقول :الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم،
والحسنة في اﻵخرة الجنة.١٢٦
وعن الحسن :أن الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها.١٢٧

 (١٢٣جامع بيان العلم وفضله.
 (١٢٤رواه أحمد في الزهد .
 (١٢٥رواه الترمذي .
 (١٢٦رواه الطبري في تفسيره .
 (١٢٧جامع بيان العلم وفضله.

52

وعن ابن مسعود  -رضي ﷲ عنه -قال :ﻻ يزال الفقيه يصلي ،قالوا :وﻛيف يصلي؟
قال :ذﻛر ﷲ تعالى قلبه ولسانه.١٢٨
وعن أبي هريرة وأبي ذر ،قاﻻ :باب من العلم يتعلمه أحب إلينا من ألف رﻛعة
تطوع ،وباب من العلم يعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من مائة رﻛعة تطوع،
وقاﻻ :سمعنا رسول ﷲ -ﷺ -يقول" :إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال
مات شهيد ًا"

١٢٩

وقال صالح المري :سمعت الحسن البصري -يقول :الدنيا ﻛلّها ظلمة إﻻّ مجالس
العلماء

١٣٠

وعن ميمون ،قال :إن مثل العالم في البلد ﻛمثل عين عذبة في البلد.١٣١
وعن عبد ﷲ بن المبارك أنه قال :خير سليمان بن داود بين الملك والعلم فاختار
العلم ،فأتاه ﷲ الملك والعلم معه باختياره العلم.١٣٢
وقال ابن مسعود" :يرفع حجاب ويوضع حجاب لطالب العلم حتى يصل إلى الرب
عز وجل".

١٣٣

وعن عبد الرزاق قال"سمعت سفيان يقول لرجل من العرب :ويحكم اطلبوا العلم،
فإني أخاف أن يخرج العلم من عندﻛم فيصير إلى غيرﻛم فتذلون ،اطلبوا العلم فإنه
شرف في الدنيا وشرف في اﻵخرة".
ي اﻷشياء ينبغي للعالم أن يقتبسها؟ قال :اﻷشياء التي
وقيل لبعض حكماء اﻷوائل :أ ّ
إذا غرقت سفينته سبحت معه ،يعني :العلم.

 (١٢٨جامع بيان العلم وفضله
 (١٢٩رواه البزار في سنده ،والطبراني في اﻷوسط .
 (١٣٠جامع بيان العلم وفضله
 (١٣١جامع بيان العلم وفضله
 (١٣٢جامع بيان العلم وفضله
 (١٣٣جامع بيان العلم وفضله
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ً
ﻛماﻻ ،وإن
قال عبد الملك بن مروان لبنيه :يا بني تعلموا العلم ،فإن استغنيتم ﻛان لكم
افتقرتم ﻛان لكم ً
ماﻻ.
وعن أبي الدرداء أنه قال :يرزق ﷲ العلم السعداء ويحرمه اﻷشقياء.
ﻛرم ﷲ وجهه قال :العلم خير من
وفي رواية ﻛميل بن زياد النخعي ،عن علي ّ
المال ،ﻷن المال تحرسه والعلم يحرسك ،والمال تفنيه النفقة والعلم يزﻛو على
اﻹنفاق ،والعلم حاﻛم والمال محكوم عليه ،مات ّ
خزان المال وهم أحياء والعلماء
باقون ما بقي الدهر ،أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة

١٣٤

وقال بعض العلماء :من شرف العلم وفضله أن ﻛل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم
يكن من أهله ،وﻛل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن
ً
جاهﻼ.١٣٥
ﻛان
وعن عمر بن الخطاب أنه قال :أيها الناس عليكم بطلب العلم ،فإن

رداء محبة فمن

طلب بابًا من العلم رداه ﷲ بردائه ذلك ،فإن أذنب ذنبًا استعتبه ،وإن أذنب ذنبًا
استعتبه لئ ﻼ يسلبه رداءه ذلك ،وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت.

١٣٦

قال جعفر بن ﷴ الكمال :ﻛل الكمال التفقه في الدين ،والصبر على النائبة ،وتدبير
المعيشة ،قال :وما موت أحد أحب إلى إبليس من موت فقيه.
وقال بعض الحكماء :من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم.
وقال اﻷحنف :ﻛاد العلماء أن يكونوا أربابًا ،وﻛل عز لم يؤﻛد بعلم فإلى ذل ما يصير.
ويقال :مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا.
وقال أبو اﻷسود الدؤلي :الملوك حكام على الناس ،والعلماء حكام على الملوك.
 (١٣٤جامع بيان العلم وفضله.
 (١٣٥جامع بيان العلم وفضله.
 (١٣٦جامع بيان العلم وفضله.
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قيل لبزرجمهر :أيما أفضل اﻷغنياء أم العلماء؟ فقال العلماء .قيل له :فما بال العلماء
يأتون أبواب اﻷغنياء؟ قال"لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل اﻷغنياء بفضل
العلم".
وقال البعض :العلماء في اﻷرض ﻛالنجوم في السماء ،والعلماء أعﻼم اﻹسﻼم،
والعالم ﻛالسراج من مر به اقتبس منه ولوﻻ العلم ﻛان الناس ﻛالبهائم.
وعن الحسن ،قال :ﻛان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه
وبصره ولسانه ويده وصﻼته وزهده ،وإن ﻛان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم
خيرا له من الدنيا وما فيها لو ﻛانت له فجعلها في اﻵخرة.١٣٧
فيعمل به فيكون ً
أخبرنا مصعب بن عبد ﷲ ،قال :قال لنا أبي :اطلبوا العلم فإن يكن لك مال أجداك
جماﻻ ،وإن لم يكن لك مال أﻛسبك ً
ً
ماﻻ.
وﻛان الحسن يقول :وﷲ ما طلب هذا العلم أحد إﻻ ﻛان حظه منه ما أراد به.
ﻛتب رجل إلى أخ له :إنك قد أُوتيت عل ًما فﻼ تطفئ نورعلمك بظلمات الذنوب فتبقى
في ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة

١٣٨

وعن ابن عبد السﻼم ،عن ﻛعب ،قال :أوحى ﷲ عز وجل إلى موسى عليه السﻼم :
منور لمعلّم العلم ومتعلمه قبورهم حتى ﻻ يستوحشوا
تعلم الخير وعلمه الناس ،فإني ّ
لمكانهم.١٣٩
حدثنا المبرد ،قال :ﻛان يقال :تعلموا العلم ،فإنه سبب إلى الدين ،ومنبهة للرجل،
ومؤنس في الوحشة ،وصاحب في الغربة ،ووصلة في المجالس ،وجالب للمال،
وذريعة في طلب الحاجة.
وقال ابن المقفع :اطلبوا العلم ،فإن ﻛنتم ملو ًﻛا برزتم ،وإن ﻛنتم سوقة عشتم.
 (١٣٧جامع بيان العلم وفضله.
(١٣٨رواه البيهقي في الشعب.
 (١٣٩رواه أحمد في الزهد.
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ضا :إذا أﻛرمك الناس بمال أو سلطان فﻼ يعجبك ذلك ،فإن زوال الكرامة
وقال أي ً
بزوالها ،ولكن ليعجبك إذا أﻛرموك لعلم أو دين.
قيل للقمان الحكيم :أي الناس أفضل؟ قال :مؤمن عالم إن ابتغي عنده الخير وجده.
قال الحجاج لخالد بن صفوان :من سيد أهل البصرة؟ فقال له :الحسن .فقال :وﻛيف
ذلك وهو مولى؟ فقال :احتاج الناس إليه في دينهم واستغنى عنهم في دنياهم ،وما
رأيت أحد ًا من أشراف أهل البصرة إﻻ وهو يروم الوصول في حلقته إليه ليستمع
قوله ويكتب علمه ،فقال الحجاج :هذا وﷲ السؤدد.
قال ابن عباس :قيّدوا العلم بالكتاب.١٤٠
حدثنا أبو زرعة ،قال :سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقوﻻن :ﻛل من لم
يكتب العلم ﻻ يؤمن عليه الغلط

١٤١

وعن الحسن ،قال :طلب الحديث في الصغر ﻛالنقش في الحجر

١٤٢

ّ
يشق على
صغيرا ،فإن ابتغاء العلم
ي ،ابتغِ العلم
ً
وأن لقمان الحكيم ،قال ﻻبنه :يا بن ّ
١٤٣
الكبير.
قال عبد ﷲ بن مسعود :يا أيها الناس تعلّموا العلم ،فإن أحدﻛم ﻻ يدري متى يختل
إليه.١٤٤
وقال عبد ﷲ بن مسعود :زيادة العلم اﻻبتغاء ،ودرك العلم السؤال ،فتعلم ما جهلت،
واعمل بما علمت.
وقال ابن شهاب :العلم خزانة مفاتحها المسألة.

 (١٤٠رواه أبو خيثمة في العلم.
 (١٤١رواه الخطيب في الجامع.
 ( ١٤٢رواه البيهقي في المدخل.
 (١٤٣جامع بيان العلم وفضله.
 (١٤٤رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
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وقال الحسن :من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله ،فاقطعوا سرابيل
الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم ،فإنه من رق وجهه رق علمه.
وقال الخليل بن أحمد :الجهل منزلة بين الحياء واﻷنفة.
وعن زيد بن علي بن حسين ،أنه قال :ﻻ يستطاع العلم براحة الجسم .
وعن ابن عباس ،قال :منهومان ﻻ تنقضي نهمتهما :طالب علم وطالب دنيا.١٤٥
قال ﷴ بن إدريس الشافعي :ﻛنت يتي ًما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب ولم يكن
عندها ما تعطي المعلّم ،فكان المعلّم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام ،فلما ختمت
القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وﻛنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها،
ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس ،فكنت إذا رأيت عظ ًما يلوح آخذه
فأﻛتب فيه ،فإذا امتﻸ طرحته في جرة ﻛانت لنا قدي ًما.

١٤٦

وسئل بعض العلماء أو الحكماء :ما السبب الذي ينال به العلم؟ قال :بالحرص عليه
يتبع ،وبالحب له يستمع ،وبالفراغ له يجتمع.
وقال الفراء :ﻻ أرحم أحدًا ﻛرحمتي لرجلين :رجل يطلب العلم وﻻ فهم له ،ورجل
يفهم وﻻ يطلبه ،وإني ﻷعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم وﻻ يتعلم.

١٤٧

وقيل لبزرجمهر :بم أدرﻛت ما أدرﻛت من العلم؟ قال :ببكور ﻛبكور الغراب ،وصبر
ﻛصبر الحمار ،وحرص ﻛحرص الخنزير.١٤٨
وأن لقمان الحكيم قال ﻻبنه :يا بني جالس العلماء وزاحمهم برﻛبتيك ،فإن ﷲ يحيي
القلوب بالحكمة ﻛما يحيي اﻷرض الميتة بوابل السماء

 (١٤٥رواه الدارمي في سننه.
 (١٤٦جامع بيان العلم وفضله .
 (١٤٧جامع بيان العلم وفضله .
 (١٤٨رواه الدينوري في المجالسة .
 (١٤٩رواه مالك في الموطأ في ﻛتاب العلم .
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١٤٩

وعن الزهري ،قال :إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاﻛرة

١٥٠

ﻛثيرا.١٥١
قال الحسن :لوﻻ النسيان لكان العلم ً
حدثنا أحمد بن مدرك ،قال :سمعت حرملة ،يقول :سمعت الشافعي ،يقول :ﻻ يطلب
هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح ،ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش
وحرمة العلم أفلح.١٥٢
وقال قتادة :لو ﻛان أحد يكتفي من العلم بشيء ﻻﻛتفى موسى عليه السﻼم ولكنه قال:
ت ُر ْشد ًا".١٥٣
ع ِلّ ْم َ
علَى أَ ْن ت ُ َع ِلّ َم ِن ِم ﱠما ُ
"ه َْل أَتﱠ ِبعُ َك َ
وعن أبي اﻷحوص ،قال :قال عبد ﷲ :إن الرجل ﻻ يولد عال ًما وإنما العلم بالتعلم.١٥٤
قال علي رضي ﷲ عنه :تزاوروا وتذاﻛروا هذا الحديث ،فإنكم إن لم تفعلوا يدرس
علمكم.١٥٥
قال عكرمة :إن لهذا العلم ثمنًا .قيل :وما ثمنه؟ قال :أن تضعه عند من يحفظه وﻻ
يضيعه.١٥٦
حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي ،قال :سمعت فضيل بن عياض ،يقول :أول
العلم اﻹنصات ،ثم اﻻستماع ،ثم الحفظ ،ثم العمل ،ثم النشر

١٥٧

ﻛان أنس بن مالك يقول :بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة ﻛما تسأل اﻷنبياء يعني:
عن تبليغه.١٥٨

 (١٥٠رواه أبو نعيم في الحلية .
 (١٥١سير أعﻼم النبﻼء ٥٦٩ /٤
 (١٥٢رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ""٨٤
(١٥٣الكهف٦٦ :
 (١٥٤رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
 (١٥٥رواه الدارمي في سننه.
 (١٥٦رواه الخطيب في جامعه.
(١٥٧جامع بيان العلم وفضله.
 (١٥٨رواه أبو نعيم في الحلية.
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ويقال :ما صين العلم بمثل العمل به وبذله ﻷهله .وقالوا :النار ﻻ ينقصها ما أخذ منها
ولكن ينقصها أﻻ تجد حطبًا وﻛذلك العلم ﻻ ينقصه اﻻقتباس منه ،ولكن فقد الحاملين
له سبب عدمه.

١٥٩

ﻛرم ﷲ وجهه قال :إن من حق العالم
عن سعيد بن المسيب ،أن علي بن أبي طالب ّ
أﻻ تكثر عليه بالسؤال وﻻ تعنته في الجواب ،وأن ﻻ تلح عليه إذا ﻛسل ،وﻻ تأخذ
بثوبه إذا نهض ،وﻻ تفشين له سرا ،وﻻ تغتابن عنده أحدًا ،وﻻ تطلبن عثرته ،وإن
زل قبلت معذرته ،وعليك أن توقره وتعظمه

ما دام يحفظ أمر ﷲ ،وﻻ تجلس

أمامه ،وإن ﻛانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته.١٦٠
وقال ابن وهب :سمعت مال ًكا يقول :إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار
وسكينة وخشية وأن يكون متبعًا ﻵثار من مضى قبله

١٦١

وقال الحسن :العامل على غير علم ﻛالسالك على غير طريق ،والعامل على غير علم
ما يفسد أﻛثر مما يصلح ،فاطلبوا العلم طلبًا ﻻ تضروا بالعبادة ،واطلبوا العبادة طلبًا
ﻻ تضروا بالعلم ،فإن قو ًما طلبوا العبادة وترﻛوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة
ﷴ -ﷺ ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا.

١٦٢

سا عند ﷴ بن سيرين إذ جاءه رجل فقال :إني
عن تمام بن أبي نجيح ،قال :ﻛنت جال ً
طائرا نزل من السماء على ياسمينة فنتف منها ثم طار ،حتى دخل في
رأيت الليلة أن
ً
السماء فقال ابن سرين :هذا قبض العلماء .قال تمام :فلم تمض تلك السنة حتى مات:
الحسن ،وابن سيرين ،ومكحول ،وستة من العلماء باﻵفاق ماتوا تلك السنة.١٦٣
ع َكيْم ،قال :سمعت ابن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث ،فقال :وﷲ
وعن عبد ﷲ بن ُ
ما منكم من أحد إﻻ سيخلو به ربه عز وج ّل ﻛما يخلو أحدﻛم بالقمر ليلة البدر -أو

 ( ١٥٩جامع بيان العلم وفضله.
 (١٦٠رواه القاضي عياض في اﻹلماع.
 (١٦١رواه أبو نعيم في الحلية.
 ( ١٦٢جامع بيان العلم وفضله.
 (١٦٣جامع بيان العلم وفضله.
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قال :لليلته  -ثم يقول :يا ابن آدم ما غرك بي ،ابن آدم ما غرك بي ،ما عملت فيما
علمت ،يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين

١٦٤

قال أبوالدرداء :إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال لي :قد علمت،
فماذا عملت فيما علمت.١٦٥
وقال مالك بن دينار :إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب ﻛما يزل القطر
عن الصفا

١٦٦

قال الحسن :الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل.
وقال فضيل بن عياض :قال لي ابن المبارك :أﻛثرﻛم علما ينبغي أن يكون أﻛثرﻛم
خوفا.١٦٧
وقال علي بن الحسين :ﻛان نقش خاتم حسين بن علي :علمت فاعمل.

١٦٨

وقال يحيى بن يمان :سمعت سفيان الثوري يقول :العالم طبيب هذه اﻷمة والمال
داؤها فإذا ﻛان الطبيب يجتر الداء إلى نفسه فكيف يعالج غيره.١٦٩
فمن هذه ﻛلَها نفهم اعتناء السلف الصالح بالعلم ورغبتهم فيه وشوقهم له واجتهادهم
على تحصيله.
اعتناؤهم بالتربية:
وأما اعتناؤهم بعمليّة التربية فقد ﻛانت الصحابة والتابعين ومن نهجوا منهجهم
حريصين على تربية اﻷوﻻد وتعليمهم وتثقيفهم وإصﻼحهم ،وقد اهتموا بأمر التعلم
والتربية ونظروا إليهما بعين اﻻعتبار فلم يترﻛوا فرصة إﻻ اغتنموها في تعليم
اﻷوﻻد وتربيتهم .ومن المسلم عند علماء النباتات أن البذرة حين يضعها الفﻼح في
 (١٦٤رواه أبو نعيم في زوائد الزهد ﻻبن المبارك.
 (١٦٥رواه أحمد في الزهد.
 (١٦٦رواه اﻹمام أحمد في الزهد.
 (١٦٧رواه البيهقي في الشعب .
 (١٦٨جامع بيان العلم وفضله .
 (١٦٩رواه أبو نعيم في الحلية .
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أرض طيبة خصبة ويتعهدها بالماء والسماد ويحميها من الحشرات والمؤذيات ثم ﻻ
يزال يﻼحقها في تهذيب أشواﻛها وتقويم أغصانها ،فإن هذه البذرة تؤتي أﻛلها ﻛ ّل
حين بإذن ربّها ويقطف اﻹنسان من ثمارها وينتفع بأخشابها وأوراقها وجذورها
ويتفيأ ظﻼلها على مدى الزمان واﻷيام .أما إذا وضعها في أرض ملساء ﻻ ماء فيها
وﻻ خصبة لتربتها ولم يتعهدها بالماء والسماد وغيرهما فإنها ﻻ تؤتي أﻛﻼ وﻻتعطي
ثمرا وﻻ زهرا بل تصير عما قليل هشيما تذروه الرياح فكذلك النفس اﻹنسانية وما
فيها من قابليات واستعدادات حينما تتعهدها باﻷخﻼق الفاضلة وتنميتها بالعلم والتربية
فإنها تنشأ على الخير والصﻼح وتدرج على الكمال.
= قال اﻹمام الغزالي رحمه ﷲ في إحيائه " :والصبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر
جوهرة نفيسة فإن ع ُّود الخير وع ُِلّمه نشأ عليه وسعد في الدنيا واﻵخرة ،وإن عود
الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك ...وصيانته بأن يأد ّبه ويهذّبه ويعلمه محاسن
ّ
اﻷخﻼق".
= روى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدّب قال له "ليكن أول
ي إصﻼح نفسك ،فإن أعينهم معقودة بعينك ،فالحسن عندهم
ما تبدأ به من إصﻼح بن ّ
ما استحسنت ،والقبيح عندهم ما استقبحت ،وعلّمهم سير الحكماء ،وأخﻼق اﻷدباء،
وتهددهم بي ،وأدّبهم دوني ،وﻛن لهم ﻛالطبيب الذي ﻻ يعجل بالدواء حتى يعرف
الداء ،وﻻ تت ّ ّ
كلن على عذر منّي ،فإني قد اتكلت على ﻛفاية منك".
= وقال الحجاج لمؤدب بنيه" :علّمهم السباحة قبل الكتابة ،فإنهم يجدون من يكتب
عنهم ،وﻻ يجدون من يسبح عنهم ".
= وﻛتب عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه ﻷهل الشام يقول لهم "علّموا أوﻻدﻛم
السباحة والرمي والفروسية".
= قال هشام بن عبد الملك لسليمان الكلبي مؤدب ابنه "إن ابني هذا هو جلدة ما بين
عيني ،وقد ولّيتك تأديبه ،فعليك بتقوى ﷲ ،وأ ِدّ اﻷمانة ،وأول ما أوصيك به أن تأخذه
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روه من الشعر أحسنه ثم تخلل به في أحياء العرب ،فخذ من صالح
بكتاب ﷲ ،ثم ّ
شعرهم ،وبصره طرفا من الحﻼل والحرام ،والخطب والمغازي. "...
= وقال عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده" :علمهم الصدق ﻛما تعلمهم القرآن،
وروهم الشعر يشجعوا وينجدوا ،وجالس بهم أشراف
واحملهم على اﻷخﻼق الجميلةِ ّ ،
الرجال وأهل العلم منهم ،وجنّبهم السفلة والخدم فإنهم أسوأ الناس أدبا ،ووقّرهم في
العﻼنية ،وأ ِنّبهم في السر ،واضربهم على الكذبّ ،
إن الكذب يدعو إلى الفجور ،وإن
الفجور يدعو إلى النار."...
ومما سبق ندرك أن الصحابة والتابعين ومن سلكوا مسلكهم ﻛانوا مهتمين بشأن العلم
والتربية ،ولم يترﻛوا فرصة إﻻ اغتنموها ،وﻛانوا يحزنون إذا غابوا عن اﻷوﻻد فترة
بسبب من اﻷسباب لما خافوا على أوﻻدهم أن ﻻ يؤدﱠبوا على ما يريدون ويشتهون،
ومما يوضح ذلك ما ذﻛره الراغب اﻷصفهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس
مر بكم في هذا الحبس؟ فقالوا" :ما فقدنا من
من بني أمية من يقول لهم  :ما أشدﱠ ما ّ
تربية أوﻻدنا".
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