
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

تلكم   لتحصيل  ،والتعليم  وحماضن الرتبية  ماليني األقدام ختطو ماشيًة إىل املدارس واجلامعات مرابع العلم 

واالفراد:   األمم  أقدار  ترتفع  فبالعلم  منزلة،  يساميها  ال  التي  ِذيَن  }الغاية  َواله ِمنُْكْم  آَمنُوا  ِذيَن  اله اهللهُ  َيْرَفِع 

 .[11]املجادلة: {ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات  

بِا}وال خيف عىل أي واحد منا أن أول آية نزلت من كتاب اهلل تعاىل قوله لنبيه:   َخَلَق  اْقَرْأ  الهِذي  َربَِّك  ْسِم 

َيْعلَ  ْنَساَن َما ََلْ  بِاْلَقَلِم َعلهَم اْْلِ ِذي َعلهَم  ْنَساَن ِمْن َعَلق  اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم اله ، لتكون  [  5-  1]العلق:  {مْ َخَلَق اْْلِ

جتعل اللبنة األوىل يف أول َصيحة تعيل قدر القلم وتنّوه بقيمة العلم، وتعلن احلرب عىل اجلهل والغفلة، و

 بناء كل رجل عظيم أن يقرأ وأن يتعلم. 

النافعة   العلوم  العلية والفضيلة الكربى؛ فإن اْلسالم حّث عىل طلب  املكانة  له  العلم الرشعي  ولئن كان 

 األخرى، واالستفادة من أنواع املعارف التي تفيد األمة. 

تقوى   ت بالتقوى وإخالص العمل هلل وحده، فمن كانيف بداية العام الدرايس ال تتقدم وصيٌة عىل الوصية  

يف طلب العلم أو تعليمه تاَج أعامله؛ ُوّفق ونجح، وبقي أثُره احلسن إن   اهلل قائَده، واْلخالُص هلل عز وجل

 كان معلاًم أو متعلاًم. 

العلم: ))اذهب، ما أحسن أن يسمع االبُن من والديه ما قالته أمُّ سفيان الثوري البنها وهي جتّهزه لطلب  

فاتبعه،   زيادة،  نفسك  فانظر هل جتد يف  أحاديث،  كتبَت عرشة  فإذا  بمغزيل،  أعْوَلك  العلم، حتى  فاطلب 

 وإال فال َتتعّن(( 

ولكننا   مضمون،  فالرزق  بالشهادة!  ونأكل  لنتوظف  ال  ونتعلم  العلم،  نطلب  بأننا  إشعارهم  أحسن  وما 

 نساهم يف رفع غباِر الذل والتبعية عن هذه األمة املنكوبة! نتعلم لنرفع اجلهل عن أنفسنا وعن أمتنا، ول

ما أروع أن جيلس األب مع أوالده، أو املعلم مع طالبه يقرؤون سورة الكهف وقصة موسى عليه الصالة 

والسالم مع اخلرض عليه السالم، ويستخلصوا منها الدروس والعرب اّلتي تستفاد من قصص القرآن، وقّصة  

 .الّسالم فيها من ذلك الّّشء الكثري اخلرض وموسى عليه 



 

 

 يف هذه القّصة العجيبة اجلليلة، من الفوائد واألحكام والقواعد يشء كثري، فيها أنواع من             

 القواعد واألصول والفروع واآلداب والنّفائس املهّمة. 

 صىّل اهللّ عليه أو أعلمهم بكذا: وهي فائدة نستفيدها من رواية رسول اهللّ  منهاال ُيقال فالن أعلم النّاس  -

َل: َأيُّ النهاِس َأعْ 
ائِيَل َفُسئِ ْْسَ

اَلُم َخطِيًبا يِف َبنِي إِ َلُم؟ وسّلم هلذه القّصة، حيث يقول: ))َقاَم ُموَسى َعَلْيِه السه

إَِليْ  اهللّ  َفَأْوَحى  إَِلْيِه؛  اْلِعْلَم  َيُرده  ََلْ  إِْذ  َعَلْيِه  اهللّ  َفَعَتَب  قال:  َأعَلُم.  أنا  بَِمْجَمِع فقال:  ِعَباِدي  ِمْن  َعْبًدا  َأنه  ِه 

اْلَبْحَرْيِن ُهَو َأْعَلُم((. فالعاَل ال جيوز له اجلزم يف هذا فكيف بَمن ليس بعاَل، فهذا موسى عليه الّسالم وهو  

   من هو رفعة بالنّبوة والتكليم والعلم، ومع ذلك يؤّدبه رّبه جّل جالله هبذا األدب؛ أن يقول: اهللّ أْعَلُم. 

: فموسى عليه الّسالم، وهو من ُأويل العزم من الّرسل، وفّضله اهللّ بالّتكليم،  العلم أعظم مقام لإلنسان -

تعاىل:   َدَرَجات  }قال  َبْعَضُهْم  َوَرَفَع  اهللّ  َكلهَم  َمْن  ِمنُْهْم  َبْعض   َعىَل  َبْعَضُهْم  ْلنَا  َفضه ُسُل  الرُّ ، رغم هذا {تِْلَك 

لم بوجود َمن هو أعلم منه ببعض العلوم، رحل موسى عليه الّسالم مسافة طويلة،  هّب طلًبا للعلم حني ع

النّصب يف طلبه، وترك القعود عند بني إْسائيل، لتعليمهم وإرشادهم، واختار الّسفر لزيادة العلم  ولقَي 

 .عىل ذلك 

ملعّلمه  - الطالب  لسان موسى:  تواضع  عّز وجّل عىل  اهللّ  قال  ع }:  بُِعَك  َأته ُتَعلَِّمنّي َهْل  أن  موسى   {ىل  هنا 

عليه الّسالم ُيعلِّمنا أدب تلّقي العلم وأدب التلميذ مع معّلمه، فمع أّن اهللّ تعاىل أمره أن يّتبع اخلرض، َل يُقل 

للخرض: إّن اهللّ أمرين أن أّتبعك فيكون اخلرض ملزًما بتعليمه، بل تلّطف معه واستسمحه هبذا األسلوب: 

بُِعَك } ، قال اْلمام الّرازي: استأذن يف إثبات هذا الّتبعية؛ فإّنه قال: هل تأذن يل أن أجعل نفيس َتبًعا  {َهْل َأته

 لك، وهذا مبالغة عظيمة يف الّتواضع.  

: فهذا موسى يذكر من االستعداد للتنّقل مع اخلرض  االستعداد النّفيس لتحّمل كّل املَشاق يف طلب العلم  -

موسى حرص  يتبنيه  رحل  حيث  العلم    إىل  لطلب  التام  واستعداده  القوية  ورغبته  الّصادق  الّسالم  عليه 

وحتّمل كّل ما يعرتض سبيله، وَل حيّدد موسى عليه الّسالم مّدة اّتباعه للّرجل الّصالح، وإّنام طلب منه فقط 

املض العزيمة  وهذه  والنّهار،  الّليل  به  ويسري  كّلها،  األرض  به  يطوف  ولعّله  ليعّلمه،  يّتبعه  واهلّمة  أن  اء 

 . الّسامقة هي اّلتي تصنع العلامء، وهي سبيل النّجاح والتفّوق

  : وأدباً  لقد استنبط اْلمام الّرازي من آية واحدة يف نصف سطر اثني عرشة فائدة

بُِعَك }جعل نفسه تابًعا له ألّنه قال: -1  . {َهْل َأته



 

 

 

    استأذن يف إثبات هذا الّتبعية. -2 

 وهذا إقرار له عىل نفسه بنقص العلم وألستاذه بالعلم.  {ُتَعلِّمني}قال عىل أن:  -3

ُعّلْمَت }قال:    -4  مشعر   {ِِمها  أيًضا  وهذا  اهللّ،  عّلمه  ما  بعض  تعليم  منه  فطلب  للّتبعيض؛  من  وصيغة 

بالّتواضع كأّنه يقول: له ال أطلب منك أن جتعلني مساوًيا يف العلم لك، بل أطلب منك أن تعطيني جزءا 

 من أجزاء علمك، كام يطلب الفقري من الغني أن يدفع إليه جزءا من أجزاء ماله.

 اعرتاف بأّن اهللّ عّلمه ذلك العلم.  {ِِمها ُعّلْمَت }قوله: -5 

 طلب منه لإلرشاد واهلداية.  {رشًدا}أّن قوله:  -6 

قوله:    -7  ُعّلْمَت }أّن  ِِمها  بأّنه    {ُتَعّلَمنِي  إشعار  وفيه  به،  اهللّ  عامله  ما  بمثل  يعامله  أن  منه  أّنه طلب  معناه 

 يكون إنعامك عيّل عند هذا الّتعليم شبيًها بإنعام اهللّ تعاىل عليك يف هذا الّتعليم. 

بُِعَك }قوله:    -8  وهذا يدّل  ،  اذ ملجرد كون ذلك األستاذ آتيًا هبا يدّل عىل أّنه يأيت بمثل أفعال األست   {َهْل َأته

 املنازعة واالعرتاض.  عىل أّن املتعّلم جيب عليه يف أّول األمر الّتسليم وترك 

ت باْلخبار أّن اخلرض عرف أّوالً أّنه نبي بني إْسائيل وأّنه هو موسى صاحب الّتوراة، وهو الّرجل ثب  -9 

الباهرة، ثّم إّنه عليه الّسالم مع هذه املناصب  ة وخّصه باملعجزاتاّلذي كّلمه اهللّ عّز وجّل من غري واسط

عليه  كونه  عىل  يدّل  وذلك  الّتواضع؛  من  الكثرية  األنواع  هبذه  أَتى  الرّشيفة  العالية  والدرجات  الّرفيعة 

 .الّسالم آتيًا يف طلب العلم بأعظم أنواع املبالغة وهذا هو الالئق به 

ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم  }لتي تكلمنا عن فضل العلم ومكانته قال تعاىل:  كثرية هي اآليات واألحاديث ا َيْرَفِع اهللهُ اله

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات   ِذيَن اَل َيْعَلُمونَ }،وقال أيضًا: {َواله ِذيَن َيْعَلُموَن َواله  . {ُقْل َهْل َيْسَتِوي اله

أنه قال  النبي صىل اهلل عليه وسلم  َعىَل  )):  وثبت عن  اْلَبْدِر  َلْيَلَة  اْلَقَمِر  َكَفْضِل  اْلَعابِِد  َعىَل  اْلَعاَِلِ  َفْضَل  وإِنه 

اَم   :((، وثبت عنه أيضاً  َسائِِر اْلَكَواكِِب  إِنه ا،  ِدْرََهً ِدينَاًرا َواَل  ُثوا  ُيَورِّ ََلْ  إِنه اأْلَْنبَِياَء   ،
ِ
َوَرَثُة اأْلَْنبَِياء اْلُعَلاَمَء  ))إِنه 

 )) ُثوا اْلِعْلَم، َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َوافِر   َوره

قال سبحانه:   العلم واطلبه،  القلب وطمأنينته، فالزم  الرس والعالنية، ورقة  اَم  }وإن رمت خشية اهلل يف  إِنه

 س علاًم، وأجلههم فقهًا، كان  وملا كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أعظم النا  ،{خَيَْشى اهللهَ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمءُ 

 



 

 

 

قال: أنه  عنه  إذ صح  الرشيفة،  نفسه  هبا  أخرب  التي  املثابة  هللِهِ،   هبذه  َأْخَشاُكْم  َأُكوَن  َأْن  أَلَْرُجو  إِينِّ  ))َواهللِ 

 َوَأْعَلَمُكْم باَِم َأتهِقي((. 

اَم ُيَتَعلهُم اْلِعْلُم لُِيتهقَ ) وثبت عن سفيان الثوري أنه قال:  ُه ُيتهَقى اهللهُ   ي)إِنه ِه؛ أِلَنه َل اْلِعْلُم َعىَل َغرْيِ اهللهُ بِِه، َوإِنهاَم ُفضِّ

 (. (َعزه َوَجله بِهِ 

أنه قال  وقال  ري رمحه اهلل  خِّ الشِّ بن  ف بن عبد اهلل  ِعَباَدة  : )) ُمَطرِّ ِمْن  ِمْن َحظٍّ  إِيَله  َأَحبُّ  ِعْلم   ِمْن  ((،  َحظٌّ 

اَلِة النهافَِلةِ ))  :الشافعي رمحه اهللوصح عن اْلمام      ((.َطَلُب اْلِعْلِم َأْفَضُل ِمَن الصه

 ؟ ويف كيف ال يكون العلم الرشعي وأهله هبذا الفضل العظيم، وهذه املنزلة الرفيعة العالية

اهلل    العلم دين  حتريف  محفظ  وبه  ن  م املضللني،  والطاعة  البدعة،  من  والسنة  الباطل،  من  احلق  ن  معرفة 

الفتن املضعفة للدين واْليامن، فهو نور يسري به العبد إىل ربه يف عقيدته وعبادته وأخالقه   به تدرأاملعصية، و

 .ومعامالته عىل رصاط مستقيم

 . هذا غيض من فيض ِما قاله علامء أمتنا عن العلم ومكانته 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

     

 

 

    


