
 خطبة بمناسبة العام الدراسي الجديد

 نيل المطالب في فضل العلم وآداب الطالب

 للشيخ السيد مراد سالمة
 بعد: أما

ها هي املدارس واملعاهد واجلامعات قد أوشكت على فتح أبوابها أمام البنني والبنات لينهلوا من معني العلم  واألمهاتأيها اآلباء  اإلسالمإخوة 

 وترقى بسواعد أبنائها  األمموالعلماء ليكونوا بعد ذلك ُسرجا منرية يف دروب تلك احلياة لتتقدم 

  واألمساعوب وحنن اليوم نتحدث عن العلم فريضة شرعية وضرورة عصرية فأعريوني القل

 وأهله العلم فضل األول العنصر

 "ماءالعظ سلك يف العلم نظمه حقري الشرفاء وكم من مصاف إىل العلم رفعه وضيع رفيع فكم من لعال وإن شرفه لعظيم، العلم إن فضل":أمة اإلسالم 

وحكمته  الرب علم مصدرهما واألمر واخللق األمر، ووجود اخللق، وجود: وجودان الوجود فإن بدونه، له قوام ال العلم، إىل يفتقر اهلل سوى ما كل إن

 إال الكتب وأنزلت الرسل بعثت بالعلم وال إال بينهما وما واألرض السماوات قامت وحكمته فما علمه عن صادر وأمره خلقه من الوجود ضمه ما فكل

 ".بالعلم إال غريه على اإلسالم فضل عرف بالعلم وال إال احلرام من احلالل عرف بالعلم وال إال وجّمد عليه وأثنى ومحد وحده اهلل عبد بالعلم وال

 الَعِزيُز ُهَو ِإال َّ ِإل َه ل ا ِطِباْلِقْس ق اِئًما الِعْلِم َوُأْوُلو َواْلَمالِئك ُة ُهَو ِإال َّ ِإل َه ل ا أ نََُّه الل َُّه َشِهَد ﴿:القرآن يف شهادة أعظم يف – وجل عز – اهلل قول ذلك فمن

 [. 81 اآلية: عمران آل سورة]﴾احل ِكيُم

 :ومؤدب للنفوسمهذب  العلم

 بعد بالعمل فأمر[ 81:حممد" ] لذنبك واستغفر اهلل إال إله ال أنه فاعلم"  به بدأ حني قوله تسمع أمل: فقال العلم فضل عن عيينة بن سفيان سئل

 .العلم

 [81:حممد" ] لذنبك واستغفر اهلل إال إله ال أنه فاعلم: " تعاىل والعمل "، لقوله القول قبل العلم باب: " فقال باًبا البخاري اإلمام بوَّب وقد

 هللا فيعرف"  السلوك"  بعلم ُيسمَّى ما أو"  الرتبية علم" و"  التوحيد"  تعلمه ينبغي ما وأول علم، دون عمل فال والعمل، القول على مقدم فالعلم

 .ويربيها يهذبها وكيف نفسه ويعرف عقيدته، ويصحح تعاىل

 :البصرية نور العلم

: اىلتع الإن العلم هو السراج الذي به مييز اإلنسان بني احلق و الباطل، و بني اهلدى و الضالل، و بني الغي والرشاد ،و بني النافع و الضار ، ق

: تعاىل اهلل فقال أعمى أو عامل إمَّا: قسمني على الناس اهلل جعل ولذلك ؛[64:احلج(( ]الصدور يف اليت القلوب تعمى ولكن األبصار تعمى ال فإنَّها))

 [.81:الرعد(( ]أعمى هو كمن احلق ربك من إليك أنزل أنَّما يعلم أفمن))

 :اجلهاد أفضل العلم

 العدو وكثرة مؤنته، لشدة واللسان، باليد اجلهاد من منفعة أعظم وهو األنبياء، ورثة من األئمة جهاد وهذا والبيان، باحلجة اجلهاد اجلهاد، من إذ

 .فيه

 [15- 18: الفرقان" ] كبرًيا جهاًدا به وجاهدهم الكافرين تطع فال نذيًرا قرية كل يف لبعثنا شئنا ولو: " تعاىل قال

 معهم انواك بل املسلمني، يقاتلون يكونوا مل املنافقني فإن أيًضا، املنافقني جهاد وهو اجلهادين، أكرب وهو بالقرآن، هلم جهاد فهذا: " القيم ابن يقول

 جهاد أنَّ ومعلوم"  عليهم واغلظ واملنافقني الكفار جاهد النيب أيها يا: " تعاىل قال فقد هذا ومع معهم، عدوهم يقاتلون كانوا ورمبا الظاهر، يف

 .والقرآن باحلجة املنافقني

 [.07 ص 8 ج: القيم البن السعادة دار مفتاح كتاب انظر" ] اهلل إىل به اخللق ودعوة العلم، وطلب اجلهاد هي اهلل سبيل أنَّ واملقصود



 منزلة يف فهو يعلمه أو يتعلمه خلري إال يأته مل هذا مسجدي جاء من: ))وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي هريرة أبي عن

 [.صحيح بسند( 550) ماجه ابن أخرجه(( ]غريه متاع إىل ينظر الرجل مبنزلة فهو ذلك لغري جاءه ومن اهلل، سبيل يف اجملاهد

 :منة أعظم الدين والفقه يف العلم

 .املنن أعظم من الدين يف فالفقه احلقيقة، على املوفق فذاك الدين يف فقًها رزق ومن

 [.صحيح حسن: وقال( 5461) الرتمذي أخرجه(( ]الدين يف يفقهه خريا به اهلل يرد من: ))قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أنَّ عباس ابن عن

 :العبادة على مقدم العلم

 .اجلنة طريق عليه سهل العلم درب يف سار ومن عبادة، يف فضل من خري علم يف فضال فإنَّ العبادة، على مقدم والعلم

 يف مسلكا سلك من أنه: إليَّ أوحى اهلل إنَّ)) :وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قالت عنها اهلل رضي عائشة أمنا عن سننه يف البيهقي أخرج

 جهأخر(( ]الورع الدين مالك و عبادة يف فضل من خري علم يف فضل و اجلنة عليهما أثبته كرميتيه سلبت ومن اجلنة طريق له سهلت العلم طلب

 [.صحيح بسند البيهقي،

 : القائل قال ولذلك

 ط َرُف َيُمْت ِمْنَها َعاِلٌم َيُمْت ***َوِإْن َعاِلُمَها َعاَش َما ِإَذا َتْحَيا األ ْرُض

 التََّل ُف أ ْكَناِفَها ِفي َحلََّ أ َبى َوِإْن ِبَها*** َحلََّ اْلَغْيُث َما ِإَذا َتْحَيا ك األ ْرِض

 نفسه يف العلم طالب آداب الثاني العنصر

 و سر العمل  أساسدب يتأدب به طالب العلم يف نفسه النية الصاحلة  و النية هي أ أولعلم علمين اهلل وإياك :أن  الصاحلة: النية: أواًل

  العلم هي القلب وعبادة السر صالة: السلف قال

 ِفي ف ُهَو ِإل ْيِه النَّاِس ُوُجوَه ِبِه ِلَيْصِرَف أ ْو َهاَء،السُّف  ِبِه َوُيَماِرَي اْلُعل َماَء، ِبِه ِلُيَباِهَي اْلِعْلَم َتَعلََّم َمْن: »َوَسلََّم َعل ْيِه اهلُل َصلَّى اللَِّه َرُسوُل ق اَل: ق اَل أ َنٍس َعْن

  وحسنه األلباني ماجه ابن أخرجه «النَّاِر

 اللغو جمالس عن اإلعراض ثانيا:

 يلعب املقهى يف يكون أن العلم لطالب ينبغي فال ،[05:الفرقان] {ِكَرامًا َمرُّوا ِباللَّْغِو َمرُّوا َوِإَذا}: تعاىل قال أبدًا، اللغو جمالس يف يكون أال وهو

 اللغو، جمالس عن اإلعراض من بد فال!! العلم طالب مست من ليس فهذا حيبه، الذي النادي ويشجع الراية، يرفع القاهرة ملعب يف أو الطاولة،

 {ْوِفِهَج ِفي ق ْلَبْيِن ِمْن ِلَرُجٍل اللَُّه َجَعَل َما}: تعاىل قال اللغو، وجمالس العلم جمالس بني اجلمع ميكن ال فإنه اللغو، أماكن إىل يدخل فال

 [.6:األحزاب]

 [515: البقرة] {َعِليٌم َشْيٍء ِبُكلِّ َواللَُّه اللَُّه َوُيَعلُِّمُكُم اللََّه َواتَُّقوا} تعاىل اهلل قال لعاص يهدى ال تعاىل اهلل ونور نور فالعلم

 [51: األنفال] { ُفْرق اًنا ل ُكْم َيْجَعْل اللََّه َتتَُّقوا ِإْن آَمُنوا الَِّذيَن َياأ يَُّها} تعاىل قال و

 واحلالل والباطل، واحلق والضالل، اهلدى بني صاحبه به يفرق الذي واهلدى العلم وهو: والفرقان الفرقان له حصل الّله اتقى من أن هنا فذكر

 .الشقاوة أهل من السعادة وأهل واحلرام،

 " الذنوب بقلة احلفظ على استعن: " فقال احلفظ، قلة وكيع إىل شكوت: قال خشرم، بن علي

 " املعاصي برتك: " قال احلفظ؟ وجدت مب: عيينة بن لسفيان قيل: رافع بن حممد قال

 املعاصي ترك إىل فأرشدني*** حفظي.  سوء وكيع إىل شكوت

 عاص يؤتاه ال اهلل وفضل***  فضٌل العلم حفظ أن وذلك

 .أرب غري إىل واملشاء عجب، غري من املضحاك يبغض تعاىل اللَّه إن: " قال أنه - وسلم عليه اهلل صلى- عيسى عن وحكي

 ف َيْكِذُب؛ اْلق ْوَم ِهِب ِلُيْضِحك  ِباْلَحِديِث ُيَحدُِّث ِللَِّذي َوْيٌل: »وسلم عليه اهلل صلى قال وقد. القباحة فنهاية السخف سبيل على املضحكات إيراد وأما

 .«ل ُه َوْيٌل ل ُه َوْيٌل



 ".قبله من ألثر متبًعا؛ يكون وأن وسكينة، وقار له يكون أن العلم طالب على حقًّا إن: "اهلل رمحه مالك اإلمام وقال

 ".نفع ما العلم ُحفظ، ما العلم ليس: "اهلل رمحه الشافعي وقال

 ".واخلضوع هلل والتواضع والورع، واخلشوع والوقار، السكينة دوام ذلك ومن: "للشافعي الكالم هذا على معلًقا -اهلل رمحه- مجاعة ابن قال

  الوقت على احلرص ثالثا

  والسمومن آداب الطالب لنيل املطالب احلرص على وقته فالوقت هو راس مال الطالب الذي به ينال الرفعة  األحباب: أنواعلموا أيها 

َُُو الصِّحَُّة،: النَّاِس ِمَن ك ِثرٌي ِفيِهَما َمْغُبوٌن ِنْعَمَتاِن: »َوَسلََّم َعل ْيِه اللَُّه َصلَّى اهلِل َرُسوُل ق اَل: ق اَل َعبَّاٍس؛ اْبِن َعِن   ومسلم البخاري أخرجه «اْلف َرا

 :هبرية ابن قال

 يضيع عليك ما أسهل وأراه***  حبفظه عنيت ما أنفس والوقت

 جاًلر عقيل ابن كان وقد جملد، مثامنائة يف يقع كتاب له احلنبلي عقيل ابن فهذا كانوا، كيف حصلوا الذين العلماء إىل وانظر العمر، هو فالوقت

 رية،كث كتبًا صنف ذلك ومع لإلفتاء، يتصدر كان وكذلك زوجته، وحاجيات وحاجياتهم العيش، لقمة هلم يوفر أن يريد وهو أوالد، ولديه متزوجًا،

 .الفنون كتاب: وامسه منها، واحد الكتاب وهذا

 .جملدان منه طبع وقد

 الكتب؟ هذه كل يكتب أن عقيل ابن استطاع فكيف

 يراعي فالرجل املضغ يف التفاوت من بينهما ما ألجل اخلبز؛ على باملاء وحتسِّيه الكعك سفَّ أختار حتى أكلي، أوقات جبهدي أقصر إنين: يقول 

 .الطعام متعة نفسه على يضيع كان لقد الوقت هذا من يستفيد أن يريد الكعك، وسفَّ اخلبز مضغ بني ما الذي الوقت ويراقب

 .جزءًا يطالع وهو ميشي كان البغدادي واخلطيب

 .اخلالء يف وهو عليه وأقرأ ميشي، وهو عليه وأقرأ قائم، وهو عليه وأقرأ جالس، وهو أبي على أقرأ كنت حامت أبي ابن: يقول

 مريض، إنه: افقالو الشيوخ بعض بيت إىل فذهبنا الشيوخ، على ندور نهارنا يف ثلة فذهبنا مرقًا، فيها ذقنا ما أشهر سبعة فظللنا مصر دخلنا: ويقول

 على رندو ومكثنا وانصرفنا، فرتكناها، آخر، شيخ درس موعد حان البيت إىل وصلنا فلما مسكة، فاشرتينا السوق فدخلنا لنأكل، فرصة: فقلنا

 .لشوائها يتفرغوا مل!! نيئة فأكلناها تفسد، أن خشينا حتى أيام ثالثة الشيوخ

  الصاحلة بالرفقة عليك: رابعا

 مليه اصبح و املتهاونني من و املضيعني من فاصبح حتول ولكن فجأة دراسته ونبوُ يف عالية همة لديه كانت طالب من فكم ساحب فالصاحب

   سوء صاحب و صديق ذلك يف السبب ان وجدت حبثت فاذا أوقاته يضيع و مذاكرته يهمل و دروسه

 السوء أصدقاء من-وسلم عليه اهلل صلى– اهلل رسول حذرنا لذا

 أ ْن ِإمَّا اْلِمْسِك َحاِمُل اْلِكرِي، َوَناِفِخ ِك،اْلِمْس ك َحاِمِل السُّوِء َوَجِليِس الصَّاِلِح اْلَجِليِس َمَثُل ِإنََّما: »ق اَل َوَسلََّم َعل ْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيِّ َعِن ُموَسى، أ ِبي َعْن

 أخرجاه «َخِبيَثًة ِرحًيا َدَتِج أ ْن َوِإمَّا ِثَياَبك ، َيْحِرَق أ ْن ِإمَّا اْلِكرِي َوَناِفُخ ط يَِّبًة، ِرحًيا ِمْنُه َتِجَد أ ْن َوِإمَّا ِمْنُه، َتْبَتاَع أ ْن َوِإمَّا ُيْحِذَيك ،

 دوق البشرية، بالنفوس الظنَّ فما اجليفة، مبجاورة يفسدان واهلواء املاء أن املشاهد املعلوم ومن. تدري ال وأنت جلسائك من يسرق طبعك أن: أي

 .(مثله هو من الرجل يصاحب فإمنا يصاحب، مبن الرجل اعتربوا) مسعود: ابن قال. شًرا أو خرًيا يراه مبا يأنس ألنه إنساًنا اإلنسان مسَِّي: قيل

 أبي مسند . «َعَمُلُه ِباآلِخَرِة َوَذكََّرُكْم ُهَمْنِطُق َعَمِلُكْم ِفي َوَزاَد ُرْؤَيُتُه اللََّه َذكََّرُكُم َمْن: »ق اَل َخْيٌر؟ ُجل َساِئَنا أ يُّ اللَِّه َرُسوَل َيا: ِقيَل: ق اَل َعبَّاٍس اْبِن َعِن

 (654/ 6) املوصلي يعلى

  العلم طلب والصرب على احلرص

 العلم.  ريغ يف أوقاته يذهب ال و سفرا و حضرا نهارا و ليال أوقاته مجيع يف عليه مواظبا التعلم على حريصا يكون وينبغي أن" اجملموع يف النووي قال

 (املهذب شرح ")اجملموعوالشرب والنوم لألكل الضرورة ويأخذ بقدر

 "طلبه يف اهلل يف عارض كل والصرب على علمه من االستكثار يف جهدهم بلوُ العلم طلبة على حق" الشافعي وقال

 "اجلسد براحة العلم يستطاع ال" قال كثري أبي بن حييى عن مسلم صحيح ويف



 ....وسهر الليالي الطلب مراحل طول على يصرب أن

 الحص بها اليت النفس قوى من قوة وهو  وال جيمل حيسن ال ما فعل من به ميتنح النفس أخالق من فاضل خلق فهو*"الصرب معرفا* القيم ابن قال

 (الشاكرين دخرية و الصابرين عدة" )أمرها قوام و شأنها

 أستاذه مع العلم طالب العنصر الثالث: آداب

 .معه والتحدث جلوسك عند وتلطف وتقدير وإكرام منك إجالل واألستاذ حمل الشيخ يكون أن: أواًل

  عبدا له صرت حرفا علمين من وقدميا قالوا

 ربتُق ثم جنازة، على عنه اهلل رضي ثابت بن زيد صلى} فقد علمائهم؛ لفضل ومعرفة لشيوخهم، توقرًيا الناس أشد اهلل رمحة عليهم السلف وكان

 أن أمرنا هكذا: عباس ابن فقال. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عم ابن يا عنه خل: زيد له فقال بركابه، فأخذ عباس، ابن فجاء لريكبها، بغلة له

 .بالعلماء نفعل

 .األمري ُيهاب كما النخعي إبراهيم نهاب كنا: قال املغرية وعن

 .له هيبة شيء عن يسأل فال سنني، ثالث احلسن إىل جيلس الرجل كان: قال أيوب وعن

 ملديين،ا بن علي يديه بني فيقف باملسجد؛ منارة أصل إىل يستند ثم العصر، يصلي القطان سعيد بن حييى أرى كنت: قال الشهيد إسحاق وعن

 املغرب، صالة حتني أن إىل أرجلهم، على قيام وهم احلديث عن يسألونه وغريه معني، بن وحييى حنبل، بن وأمحد علي، بن وعمرو والشاذكوني،

 .وإعظاًما له هيبة جيلسون وال. اجلس: منهم لواحد يقول ال

 :فقال للعلماء؛ تواضعه على عوتب اهلل رمحه الشافعي إن: ويقال

 ُتهينا ال الَّيت الَنفُس ُتكَرَم َولن    يكرمونها فهم َنفسي ل ُهم ُأهنُي

 ".اْلأ ِمرُي َتْأَذُنُيْس ك َما َيْسَتْأِذَنُه َحتَّى َشْيٍء َعْن َيْسأ ُلُه اْلُمَسيِِّب ْبِن َسِعيِد َعل ى َيْجَتِرُئ ِإْنَساٌن ك اَن َما: "ق اَل اْلأ ْسل ِميُّ، َحْرَمل ة  ْبِن الرَّْحَمِن َعْبِد َوَعْن

 :أ َنٍس ْبَن َماِلك  َيْمَدُح اْلَخيَّاِط اْبُن وق اَل

 اْلأ ْذق ان َنَواِكُس َوالسَّاِئُلوَن    َهْيَبًة ُيَراَجُع ف ل ا اْلَجَواَب َيَدُع

 "ُسْلط اِن َذا َول ْيَس اْلُمِهيُب ف ُهَو       التُّق ى ُسْلط اِن َوِعزُّ اْلَوق اِر ُنوُر

 ".ِمْنُه َنَتَعلََّم ِلَمْن َنَتَواَضَع أ ْن ُأِمْرَنا َيَدْيك ، َبْيَن ِإلَّا أ ْجِلُس ل ا: "خللف حنبل بن أمحد َوق اَل

 "َعْنُه َسأ ْلُتُه ِقيُتُهل  ف ُكلََّما َحِيَي، َما َعْبًدا ل ُه ُكْنُت اْلَحِديَث، الرَُّجِل ِمَن َسِمْعُت ِإَذا ُكْنُت: "َيُقوُل ُشْعَبة ، َسِمْعُت: ق اَل اْلأ ْصَمِعيِّ وعن

 .واالستماع السؤال حسن: ثانيًا

 عنده. الكالم إكثار عدم: ثالثا

 امب يتلفظ أو مضحكة، أمورًا حيكي وال ضرورة، بغري كالمه يكثر وال حاجة، غري من بليغا رفعا صوته يرفع ال أن عنده: الصوت رفع عدم رابعا:

 الكالم أراد وإذا. يسأله مل مبا يتكلم وال بل أدب، سوء أو خماطبة سوء يتضمن أو بذاءة، فيه

 لطالبهم العلماء تأديب من خامسا: صور

 نم لآلثار وأتبع العلم يف قدرًا أرفع الشافعي واإلمام- الشيباني احلسن بن حممد عن العلم ويأخذ يتعلم ذهب عندما أنه الشافعي اإلمام عن ويروى

 يعجبه ال وكان كالتلميذ، جملسه يف وجلس الشيباني احلسن بن حممد إىل الشافعي فذهب -عليهم اهلل رمحة الكل جاللة مع احلسن، بن حممد

 نب حممد يقوم بعدما الشافعي كان لكن أخطأت، أنت: له ويقول اجمللس، يف احلسن بن حممد يواجه ال فكان احلسن، بن حممد به يفيت ما بعض

 قالواو احلسن، بن حممد إىل شكوه عليهم الشافعي أكثر فلما اإلجابة، يستطيعون وال عليهم، فيظفر طالبه بعض ويناظر يقوم اجمللس من احلسن

 بلغين :للشافعي قال اجمللس يف وجلس احلسن بن حممد جاء فلما عليه، نرد أن نستطيع ال بإلزامات فيلزمنا الشافعي يأتي هنا من تقوم عندما: له

 .املناظرة عن أجلك إني: الشافعي له فقال ناظرتين، فهال وتناظرهم، أصحابي جتادل أنك

 .مثلي يناظرك أن من أرفع وأنت شيخي، ألنك: أي

 .تناظر أن البد: احلسن بن حممد له فقال



 .أمجعني عليهم اهلل رمحة الشافعي، أقوال من كثري إىل احلسن بن حممد فرجع عليه، فظفر الشافعي فناظره

 (.مالك يسمعه لئال رقيقًا صفحًا الورق فأصفح مالك على املوطأ أقرأ كنت: )فقال مالك، عند وهو األدب هذا الشافعي استعمل وقد

 إليَّ. رينظ والشافعي املاء أشرب أن جرئت ما واهلل: يقول الشافعي، كتب راوي املرادي سليمان بن الربيع فهذا الشافعي، تالميذ ورثه األدب وهذا

 سنة عشرين الزمه فقد

 (.بالرفق عطاء علم استخرجت لقد: )جريج ابن قال

 اخلطبة الثانية

 الناس عامة مع العلم طالب العنصر الرابع: آداب

سفاسف األمور مع عامة الناس فنذكر على سبيل املثال بعض  وأن يتجنبن يتحلى باآلداب الرفيعة أاعلم علمين اهلل وإياك: أن طالب العلم البد 

 اآلداب مع عامة الناس 

 .عليهم التكرب أو احتقارهم وعدم اآلخرين احرتام. 8

 .معهم التحدث عند الصراخ أو الصوت رفع عدم. 5

 أو ق َسا مهما كالمهم يكملوا حتى يرتكهم دعوته يف ويكذبونه يناقشونه وهم املشركون يأتيه النيب حينما كان وقد كالمهم، أثناء مقاطعتهم عدم. 6

 .كالمه بدأ املتكلم انتهى فإذا انتهيت؟ هل يقول ثم ط اَل،

 التأدب معهم وعدم تسفيههم أو جتهيلهم:-6

 يا: له االوق جبواره، ووقفا يتوضأ، كيف ويعلماه الرجل ينصحا أن على فاتفقا. الوضوء حيسن وال يتوضأ شيخ على مرَّا واحلسني احلسن أن ُيحكى

 له قدماه ما على فشكرهما حيسنه، ال الذي هو أنه فعلم الوضوء، حيسنان أنهما يرى بالرجل فإذا منهما كل توضأ ثم. وضوًءا حسن أ يُّنا انظر عم،

 .جتريح دون ُنصح من

 احللية يف نعيم أبو رواه. وخانه فضحه فقد عالنية وعظه ومن وزانه، نصحه فقد سرا أخاه وعظ َمن: الشافعي قال

 الدعاء ......................

 


