خُطُبُةُُالجمعةُُ–ُ2022.08.12أه ِّميَّةُالعِّلم ُ

س َمعَ ،ومِ إن نَ إف ٍس َلَ تَ إ
شبَعَ ،ومِ إن ِع إل ٍم َلَ َ
ُدعَاءٍ َلَ ُي إ

ي إنفَع»6.

اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
هاُاْلسَلمُ.وإِّ َّنُُ
ورُالَّتِّيُاِّهت َّمُبِّ
ِّ
َلُشكَّ ُأُ َّنُالعِّلمُمِّ نُأه ِّمُاْلم ِّ

صمتُُُوعدمُُ
والمسلِّمُُُالمتخلِّقُُُ ِّبأُخَل ُِّ
اْلسَل ُِّمُُُ،يلِّيقُ ِّبهُِّ ال َّ
قُُ ِّ
الكَل ُِّم ُفِّيما َُلُُعِّلمُلهُ بِّهُ .وَلُيلِّيقُ بِّ ِّه ُأُنُيتظاهرُ ُبِّالعِّل ِّمُفِّي ُ

آنُالك ِّر ِّيمُحواليُُُ750
كُِّلمُةُُالعِّل ُِّمُوُمُشُتُُقَّاتُِّهُاُوردتُفِّيُالقر ِّ

ينُأنَّهُجا ِّهلٌُ بِّهُ .كُذُ ِّلُكُ َُلُيلِّيقُ بِّ ِّه ُأُنُيطلب ُ
أمرُُماُ ،فِّيُحِّ ِّ

سينُ)ُُمُ َُّرة ُ.وذلِّكُ يدلُُّ علىُ قِّيمةُِّ العِّل ِّمُ ِّفيُُ
خمُ ُِّ
(سُبُعُمُِّائُةُُُوُ ُ

العِّلمُُِّليُتُظُاهُرُ ُبِّ ِّهُ ُوُُِّليُفُتُخُِّرُ ُبِّهُِّعلىُالنَّاسُ .فُالُجُ ُِّديرُ ُبِّالمسل ِِّّمُُ

ان ُأه ِّميَّ ِّةُ ُالعِّل ُِّم ُوالعلماءُ ﴿ُ ُ:ق إل
اْلسَلمُ.وقدُقالُتعالىُفِّي ُبُيُ ُِّ
ِّ
ستَ ِوي الَّ ِذينَ يَ إعلَ ُمونَ َوالَّ ِذينَ ََل يَ إعلَ ُمون﴾ُ 1ُ.وُقُالُ :
َه إل يَ إ
َّللا ا َّل ِذينَ آ َم ُنوا مِ نكُ إم َوا َّل ِذينَ أُوت ُوا ا إل ِع إل َم د ََرجَات﴾ُ2.
﴿ي إَرفَ ِع َّ ُ

هوُأُنُيطلبُالعِّلمُالنَّافِّعُُ،ث َّمُأُنُُيعملُبُِّماُعُلِّمُ،وُأُنُُيُعُلُمُُأُنَّه ُ
َّللاُِّ تعالى ُ
مهماُ بلغُ عِّلمُ ُه ُ،فإِّنَّهُ َلُ يسا ِّويُ شيئاُُأُمامُُُعِّل ِّمُ َّ
اسُ ِّبعِّلمِّ هُِّوَلُيتكبَّرُعلي ِّهمُ ُ.
سعُ،فُيُتُوُاضُعُُلِّلنَّ ِّ ُ
اُلُوُا ُِّ

َّللا مِ إن ِعبَا ِد ِه ا إلعُلَ َماء﴾ُ 3.
وُقُالُُتُعُالُى﴿ُ:إِنَّ َما يَ إخشَى َّ َ

ُ

ُُ

ي إاْلَع َِّزاءُ ،
إِ إخ َوتِ َ

ي إاْلَع َِّزاءُ ،
ِإ إخ َو ِت َ

اصرةُُِّ،أُمُ ٌرُُ
تُالتَّعل ِِّّيمُُالمع ُِّ
نُدِّراسةُأوَلدِّناُاُليومُُفِّيُمؤسَّسُا ُِّ
إُِّ َُّ

َّللاُِّ تعالىُ الحسنى؛ُ اُلعلِّيم ُ.ومعنىُ ذلِّكُُأنَّه ُ
ُِّإ َّنُ مُِّنُ أُسماءِّ ُ َّ

يَُّللاُ
م ِّه ٌّمُبِّطبِّيع ِّةُُالحالُ.لك َُّ
ض َّ
ِّنُعلي ِّهمُأُنُيفعلواُذلِّكُبِّماُير ِّ

اضيُوما ُ
تعالىُعا ِّل ٌمُبُِّكُ ُِّ
لُجلِّيُوخفِّيُ،وبِّك ِّلُماُكانُُفِّيُالم ِّ

َّللاُِّ تعالىُ ،
تُعُالُى ُ،وُأُنُُُينوواُ ِّبذلِّكُُُطلبُُُالعِّل ِّمُ لِّوجهُِّ َّ

اصيلِّهاُ .
ل ُ،بِّك ُِّ
يكونُ فِّيُالحا ِّلُوماُسيكونُ فِّي ُالُمُستُقُبُ ُِّ
ل ُتف ِّ

وم ُ
ق ُالُحَُلُ ُِّ
الرز ُِّ
صي ُِّ
لُ،وُُِّلنفُ ُِّع ُالنَّاسُ.و ِّإلىُجانِّ ِّ
ولِّتح ِّ
بُالعل ِّ
ل ُ ِّ

َّللاُ،قولهُتعالىَ ﴿ُ :ولَ إو أَنَّ َما
ل ُعلىُعِّل ُِّم ُ َُِّّ
ومِّ نُاْلياتُِّالَّتِّيُتد ُُّ
س إبعَةُ
ض مِ ن َ
شج ََر ٍة أَ إق ََل ٌم َوا إلبَ إح ُر يَ ُم ُّدهُ مِ ن بَ إع ِد ِه َ
فِي إاْل َ إر ِ

ضُ ،
اُلَّتِّيُتُعُ َُّمرُُبِّهاُاْلُرضُوُتُخُدُمُُبُِّهُاُالحياةُُعلىُوجهُِّاْلُر ِّ
عيَُّةُُ،اُلَّتِّيُتُعُ َُّمرُُ
شرُ ُِّ
عليناُأنُنحمِّ لُهُ َُّمُتعل ِِّّيمُُأُوَلُدِّناُاُلعلومُُال َُّ

ثُ
َّللا ع َِزي ٌز َحكِيم﴾ُ4.ولقدُُح َُّ
أَ إبح ٍُر َّما نَ ِفدَتإ َك ِل َماتُ َّ ِ
َّللا ۗ ِإ َّن َّ َ

بِّهاُآخِّ رتُهُمُُ ،وُالَّتِّي ُتُجُ ُِّهزُهُمُُلِّلحياةُُِّالباقِّيةُ.لِّهذُاُ،ي ِّجبُُعُلُيُنا ُ

جعُهُمُُُعلي ُِّه ُ،بلُ قالُ تعالى ُ
ش َُّ
بُ العِّل ِّمُ وُ ُ
َُّ
َّللاُُعِّبادهُ علىُ طل ِّ

ِّيمُالَّتِّيُتن َّ
اجدِّناُ ،
تُالُتَّعل ُِّ
أُنُنأخذُأوَلدُناُُِّإلىُدورا ُِّ
ظمُُفِّيُمس ِّ

آن مِ ن قَ إب ِل أَن ُي إقضَى ِإ َليإكَ َو إح ُيهُ ۗ
ُِّلنُِّبُِّي ُِّهَُؐ ﴿ُ:و ََل تَ إع َج إل ِبا إلقُ إر ِ
ب ُالعِّل ِّم ُ
ب ِز إدنِي ِع إل ًما﴾ُ5ُ.و ِّإ َُّ
ن ُالغايةُ ُاْلُسمىُمِّ نُطل ِّ
َو ُقل َّر ِ

ُ

َّللاُِّ سبحانهُُوُتُعُالُىُ وُالُتَّعُ ُُّرفُُُعلى ُ
اْلسَل ِّمُ هوُ مع ِّرفةُ َّ
فِّيُ ِّ

ُ

عبا ُِّد ِّهُُ
َّللاُ تعالىُ وإِّيَّاكمُُُمُِّنُُُ ُِّ
اْلل ِّهيَّةُِّ بِّحق ُ.جعلنِّيُ َّ
الذَّاتُِّ ِّ

ارفِّينُُُبِّ ِّه ُ
أسألُُُالمولىُ ع َّزُ وجلَُّ أنُ يجعلناُ مِّ نُ عِّبا ِّدهُِّ الع ِّ

ارفِّينُ ُ.
الع ِّ

يُذلِّك ُ
سبحانهُ،وُأُنُُيُعُُِّلمُنُاُماُينفعناُوُينفعناُبِّماُعُُلَّمُناُ.إُِّنَّهُو ِّل ُّ

ُ

والقادِّرُعليهُ.آمِّ ينُُ.

قُأوَلدِّناُعليناُ .
وُأُنُُنجُعُلُهُمُُيستمِّ ُّرونُُعليهاُ.فإِّ َّنُذلِّكُمِّ نُح ِّ

اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
اْلنسانُُوالمجتمعُ؛ُمعلوم ُةٌُنافِّعةٌُُ
َلُشكَّ ُأ َّنُكلَُّمعُلومةُُتفِّيدُُ ُِّ

.

علُمُُيفِّيدُفِّي ُ
ل ُ ُِّ
يخُبِّك ُِّ
وقُيُِّمةُ .وُلُقُ ُِّد ُاعتُبُرُُالمسلِّمونُ ُعبرُالُتَّ ِّ
ار ِّ
اْلنسانُ.ل ِّكنَُّهمُ ُمعُذلِّك ُ
تط ُّو ُِّر ُالبش ِّريَّ ُِّة ُوُيُكُونُ ُوسِّيلةُ ُُِّلفَُلُ ُِّ
ح ُ ِّ
بُغي ُِّرُالنَّاف ُِِّّعُمِّ نُُالعُلُومُ.وُإِّ َّنُمُِّن ُ
حرصواُأيضاُعلىُاُِّجُتُِّنا ُِّ
ب َلَ َي إخشَعَ ،ومِ إن
دعاءِّ ُالنَّ ِّب ُ
ي ُِّؐ«ُ:اَللَّ ُه َّم ِإنِى أَعُوذُ ِبكَ مِ إن قَ إل ٍ
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