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العمـ
ممخص الخطبة

 - 1األمر بالعمـ مقدـ عمى األمر بالعمؿ  - 2فضؿ العمـ واإلخالص في طمبو وصفات طالب

العمـ  - 3أحواؿ الناس تجاه العمـ  - 4مسئولية الجميع في رعاية أبناء أمتنا ( الطالب )  - 5دور
المعمـ في البناء

-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

أييا المسمموف!

اتقوا اهلل تعالى ،وتعمموا أحكاـ دينكـ ،وتفقيوا فيو؛ ألف ىذا طريؽ الخير؛ فمف يرد اهلل بو خي ًار يفقيو

في الديف.

واعمموا أف اهلل تعالى رفع شأف العمماء العامميف:

فقاؿ تعالى :قؿ ىؿ يستوي الذيف يعمموف والذيف ال يعمموف [الزمر.]9:

وقاؿ تعالى :يرفع اهلل الذيف آمنوا منكـ والذيف أوتوا العمـ درجات [الزمر.]9:

عباد اهلل:

لقد أمر اهلل تعالى بتعمـ العمـ قبؿ القوؿ والعمؿ؛ قاؿ تعالى :فاعمـ أنو ال إلو إال اهلل واستغفر لذنبؾ

[المجادلة.]11:

قاؿ البخاري رحمو اهلل في (صحيحو)( :باب :العمـ قبؿ القوؿ والعمؿ).

ولقد بيف النبي فضؿ العمماء العامميف؛ حيث قاؿ (( :واف العالـ ليستغفر لو مف في السماوات

واألرض ،حتى الحيتاف في الماء ،وفضؿ العالـ عمى العابد كفضؿ القمر ليمة البدر عمى سائر

الكواكب ،واف العمماء ىـ ورثة األنبياء ،واف األنبياء لـ يورثوا دينا اًر وال درىماً ،وانما ورثوا العمـ؛ فمف
أخذه؛ أخذ بحظ وافر))(.)1

وقاؿ بعض العمماء :تعمـ العمـ؛ فإنو يقومؾ ويسددؾ صغي اًر ويقدمؾ ويسودؾ كبي ًار ،ويصمح زيغؾ
وفسادؾ ،ويرغـ عدوؾ وحاسدؾ ،ويقوـ عوجؾ وميمؾ ،ويحقؽ ىمتؾ وأممؾ.

ليس يجيؿ فضؿ العمـ إال أىؿ الجيؿ؛ ألف فضؿ العمـ إنما يعرؼ بالعمـ ،فمما عدـ الجياؿ العمـ

الذي بو يتوصموف إلى فضؿ العمـ؛ جيموا فضمو ،واسترذلوا أىمو ،وتوىموا أف ما تميؿ إليو نفوسيـ
مف األمواؿ المقتناة والطرؽ المشتياة أولى أف يكوف إقباليـ عمييا وأحرى أف يكوف اشتغاليـ بيا.
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وقد بيف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو فضؿ ما بيف العمـ والماؿ ،فقاؿ( :العمـ خير مف الماؿ،

العمـ يحرسؾ وأنت تحرس الماؿ ،العمـ حاكـ و الماؿ محكوـ ،مات خزاف األمواؿ وبقي خزاف العمـ،

أعيانيـ مفقودة وأشخاصيـ في القموب موجودة).

وربما امتنع بعض الناس عف طمب العمـ لكبر سنو واستحيائو مف تقصيره في صغره أف يتعمـ في

كبره ،فرضي بالجيؿ أف يكوف موسومًا بو ،وآثره عمى العمـ أف يصير مبتدئًا فيو ،وىذا مف خدع

الجيؿ وغرور الكسؿ ،ألف العمـ إذا كاف فضيمة؛ فرغبة ذوي األسناف فيو أولى ،وابتداء بالفضيمة

فضيمة ،وألف يكوف شيخاً متعمماً أولى مف أف يكوف شيخاً جاىالً.

عباد اهلل:

وتعمـ العمـ عمى نوعيف:

النوع األوؿ :واجب عمى كؿ مسمـ ومسممة ،وال يقدر أحد عمى تركو ،وىو تعمـ ما يستقيـ بو دينو؛
كأحكاـ العقيدة والطيارة والصالة والزكاة والصوـ والحج عمى الوجو الذي يتمكف بو مف أداء ىذه

العبادة عمى وجييا الصحيح.

ولكف بعض الناس فرط في ىذا ،فتراه يؤدي العبادة بطريقة خاطئة ،ومع ذلؾ لـ يحاوؿ تعمـ

أحكاميا ،بينما تجده حريصاً عمى دنياه ،يطمبيا مف كؿ وجو ،ومف ىذا عممو؛ سيسألو اهلل عمى
تفريطو؛ فميعد لمسؤاؿ جوابًا ،ولمجواب صوابًا.

والنوع الثاني مف تعمـ العمـ :ما زاد عف ذلؾ؛ مف تعمـ بقية أحكاـ الشريعة في المعامالت والتفقو في

أمور العبادات؛ فيذا واجب عمى الكفاية ،إذا قاـ بو مف يكفي مف المسمميف؛ سقط اإلثـ عف الباقيف،

واف تركو الكؿ؛ أثموا.

عباد اهلل!

وفي ىذه األياـ يستعد الطالب والطالبات الستقباؿ عاـ دراسي جديد ،يبتدئونو يوـ غد؛ يقضوف ىذا

العاـ بيف أوراؽ المدارس والمعاىد والكميات؛ لينيموا مف مناىؿ العمـ والمعرفة عمى حسب مستوياتيـ

واتجاىاتيـ ،ويشجعيـ ويدفعيـ إلى ذلؾ أولياء أمورىـ ،وىذا شيء طيب ،وقد تقدـ الترغيب في طمب

العمـ.

ولقد حث النبي أصحابو عمى القراءة والتفقو في الديف ،وخير مثاؿ ضربو لنا في ىذا المجاؿ كاف في

إطالقو ألسرى بدر بعد أف اشترط عمييـ أف يعمـ كؿ واحد منيـ نف ًار مف المسمميف القراءة والكتابة.
معاشر طالب العمـ!

البد أف يكوف طمب العمـ خالصًا لوجو اهلل تعالى ،ال يراد بو عرض مف الدنيا ،وذلؾ ليعـ نفعو،

ويؤجر صاحبو ،وكذلؾ إذا أحاط طالب العمـ عمماً بالمسألة؛ فالواجب عميو أف يطبقيا عمى نفسو،

ويعمؿ بيا؛ ليكوف عممو نافعاً؛ فإف العمـ النافع ما طبقو اإلنساف عممياً ،والعمؿ بالعمـ ىو ثمرة العمـ،
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والجاىؿ خير مف عالـ لـ ينتفع بعممو ولـ يعمؿ بو؛ فإف العمـ سالح :فإما أف يكوف سالحاً لؾ عمى

عدوؾ ،واما أف يكوف سالحاً موجياً إلى صاحبو.

عباد اهلل!

قولوا لي بربكـ :ما فائدة العمـ بال عمؿ؟ أرأيتـ لو أف إنساناً درس الطب وأصبح ماى اًر ولـ يعالج
نفسو وال غيره؛ فما فائدة عممو وتعبو؟!

عباد اهلل!

واف القمب ليعتصره األلـ حينما نرى بعض مف طرقوا أبواب العمـ الشرعي أو انتقموا في مراحؿ

التعميـ ،ولكف أخالقيـ عمى خالؼ ما تعمموا ،تعمموا مف األحكاـ الشيء الكثير ،ولكف األثر مفقود،
تجد الواحد منيـ يعمـ حكـ إسباؿ الثياب ويسبؿ ثيابو ،ويعمـ حكـ حمؽ المحى ويقارفو ،ويعمـ حكـ
مواالة الكفار ويستقدميـ ،ويعمـ حكـ األمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر وال يأمر بالمعروؼ وال
ينيى عف المنكر ،ويعمـ حكـ الربا ويتعامؿ بو أو يتحايؿ عميو ،ويعمـ حكـ خموة الرجؿ األجنبي

بالمرأة األجنبية واستقدـ سائقاً ويضعو مع محارمو يخمو بيف أو ىو يخمو بالخادمة أو غيرىا مف

النساء األجنبيات ،ويعمـ أف مصافحة الرجؿ األجنبي لممرأة األجنبية ال يجوز ومع ذلؾ يصافح

النساء األجنبيات؛ فمف ىذه حالو؛ فعممو وباؿ وحجة عميو ،نسأؿ اهلل السالمة والعافية .وكـ مف

جامع لمكتب مف كؿ مذىب يزيد مع األياـ في جمعو عمى!!

فإذا تعمـ وطبؽ؛ فعميو أف يدعو إلى ذلؾ.
معاشر طالب العمـ!

وىناؾ شروط يتوفر بيا عمـ الطالب ،وينتيي معيا كماؿ الراغب ،مع ما يالحظ بو مف التوفيؽ ويمد

بو مف العوف:

أوليا :العقؿ الذي يدرؾ بو حقائؽ األمور.

الثاني :الفطنة التى يتصور بيا غوامض العموـ.

والثالث :الذكاء الذي يستقر بو حفظ ما تصوره وفيـ ما عممو.

الرابع :الرغبة التي يدوـ بيا الطمب وال يسرع إلييا الممؿ.
والخامس :االكتفاء بمادة تغنيو عف كمؼ الطمب.

والسادس :الفراغ الذي يكوف معو التوفر ويحصؿ بو االستكثار.

السابع :عدـ القواطع المذىمة مف ىموـ وأشغاؿ.

الثامف :الظفر بعالـ سمح بعممو متأف في تعميمو.

فإذا استكمؿ ىذه الشروط؛ فيو أسعد طالب وأنجح متعمـ وكذلؾ عميو أف يتأدب مع معممو ويوقره

ويحترمو ويعترؼ بفضمو قاؿ بعض العمماء :مف لـ يتحمؿ ذؿ التعمـ ساعة؛ بقي في ذؿ الجيؿ أبداً.
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وقاؿ بعض الشعراء مبيناً مغبة ازدراء المعمـ:

إف المعمـ والطبيب كمييما ال ينصحاف إذا ىما لـ يكرما

فاصبر لدائؾ إف أىنت طبيو واصبر لجيمؾ إف جفوت معمما

عباد اهلل!

فإذا تعمـ اإلنساف ،وحصؿ قد ًار مف العمـ ،فميعمـ أنو قميؿ بجانب ما جيؿ ،وعميو أف ال يدخمو

العجب ،وليعمـ أنو ال سبيؿ إلى اإلحاطة بالعمـ كمو؛ فال عار أف يجيؿ بعضو ،وعميو أف يقوؿ لما

ال يعمـ :ال أعمـ .وال ينبغي أف يجيؿ مف نفسو مبمغ عمميا ،وال أف يتجاوز بيا قدر حقيا ،وقد قسـ
الخميؿ بف أحمد أحواؿ اإلنساف ،فقاؿ:

(الرجاؿ أربعة:

رجؿ يدري ويدري أنو يدري؛ فذلؾ عالـ؛ فاسألوه.
ورجؿ يدري وال يدرى أنو يدري؛ فذلؾ ٍ
ناس ٍٍ؛ فذكروه.

ورجؿ ال يدري ويدري أنو ال يدري؛ فذلؾ مسترشد؛ فأرشدوه.

ورجؿ ال يدري وال يدري أنو ال يدري؛ فذلؾ جاىؿ؛ فارفضوه )

الميـ! إنا نعوذ بؾ مف فتنو القوؿ كما نعوذ بؾ مف فتنة العمؿ ،ونعوذ بؾ مف التكمؼ لما ال نحسف،
ونعوذ بؾ مف العجب بما نحسف.

أقوؿ ىذا القوؿ ،وأستغفر اهلل العظيـ لي ولكـ ولسائر المسمميف مف كؿ ذنب؛ فاستغفروه؛ إنو ىو

الغفور الرحيـ.

-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل رب العالميف حمداً كثي اًر طيباً مباركاً فيو كما يحب ربنا ويرضى.

وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ،وأشيد أف محمداً عبده ورسولو ،صمى اهلل عميو وعمى آلو

وأصحابو وسمـ تسميماً.

أما بعد:

أييا المسمموف!

اتقوا اهلل تعالى ،وراقبوه ،واعمموا أف كال منكـ عمى ثغر مف ثغور اإلسالـ؛ فحذار أف يؤتى اإلسالـ

مف قبمو.

عباد اهلل! إخوتى أولياء أمور الطالب! إخوتى أساتذة أبناء المسمميف!

مما ال يخفى عمى الجميع أف أبناء اليوـ رجاؿ الغد ،وىـ الذيف سيتولوف في المستقبؿ توجيو سفينة
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المجتمع وادارة شئونو؛ فإذا قمنا اليوـ بتوجيييـ الوجية الصالحة التي أمر بيا ديننا الحنيؼ؛

تخمصت مجتمعاتنا تحت إدارة ىذه الصفوة مف الشباب الطيب مف أمراض اجتماعية متفشية في

المجتمعات؛ مثؿ النفاؽ ،والوساطة ،وأكؿ السحت ..وغيرىا.

وأولياء أمور الطالب والطالبات والمدرسيف والمدرسات يقع عمييـ العبء األكبر؛ ألنيـ يقضوف

معظـ أوقاتيـ مع الطالب؛ األب مع أبنائو في البيت ،والمدرس مع طالبو في المدرسة؛ فينبغي أف

يكوف كؿ منيـ متفيماً لرسالة اآلخر.

ويبمغ التأثير أعاله حينما يكوف األب والمدرس كؿ منيما ممتزـ بأحكاـ اإلسالـ في العبادات

والمعامالت واألخالؽ؛ فإذا كاف األب والمدرس كؿ منيما ممتزماً بأحكاـ اإلسالـ ،معت اًز بإسالمو،

شاع اًر بواجبو في الدعوة إلى اهلل والتوجيو؛ أفاض عمى مف يقوـ بتربيتو مف نور ىذا اإليماف الذي
يحممو بيف جنبيو ويمشي بو في الناس.

فميكف شعارؾ أخي المدرس :ومف أحسف قوال ممف دعا إلى اهلل وعمؿ صالحاً وقاؿ إنني مف

المسمميف [فصمت.]33:

وليعمـ كؿ مف المدرس وولي أمر الطالب والطالبات :أنو راع فييـ ،ومسؤوؿ عنيـ ،ومطموب منو

النصح ليـ.

ولعمـ أنو(( :ما مف عبد يسترعيو اهلل رعية ،يموت يوـ يموت وىو غاش ليا؛ إال حرـ اهلل عميو

الجنة))(.)2

وليعمـ أنو إف ترؾ ىذه البراعـ الغضة؛ فإف رياح الشيوات ستعصؼ بيا ،واف أعداء اإلسالـ

سيجمبوف عمييا بقضيـ وقضيضيـ ،حتى يسمخوىـ مف الديف ،فيعودوا حرباً عميو:

لمثؿ ىذا يذوب القمب مف كمد إف كاف في القمب إسالـ وايماف

وليعمـ كؿ مف اشتغؿ بالتدريس :أف أقؿ ما ينتظر مف المدرس المسمـ أف يكوف مظيره إسالميًا ،وأف
يتفؽ قولو وفعمو وسموكو مع روح اإلسالـ ومبادئو.

تمؽ
فمث ً
ال :إذا دخؿ عمى طالبو؛ قابميـ بوجو طمؽ ،قاؿ (( :ال تحقرف مف المعروؼ شيئًا ،ولو أف َ
أخاؾ بوجو طمؽ))( ،)3وحياىـ بتحية اإلسالـ :السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ،ال بتحية العواـ:

صباح الخير أو :مساء الخير!! وليبدأ حديثو بحمد اهلل والصالة عمى رسولو  ،فػ ((كؿ أمر ذي باؿ

ال يبدأ فيو بحمد اهلل؛ فيو أقطع))( )4إلى غير ذلؾ مف األمور التي تغرس في نفوس الصغار

األخالؽ الحميدة.
عباد اهلل!

وتختؿ الموازيف حينما يتولى التدريس غير ممتزـ بأحكاـ اإلسالـ ،متياوف في أوامر اهلل ،قد استحوذ

عميو الشيطاف؛ ألف المطموب منو اإلرشاد إلى كؿ خمؽ حسف ،والتحذير مف كؿ خمؽ ذميـ ،ولكف
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فاقد الشيء ال يعطيو!!

فالطالب الذي يرى مدرسو في حالة مف الميوعة والتسيب؛ كيؼ يتعمـ الفضيمة؟!

والطالب الذي يسمع مف مدرسو كممات السب والشتـ؛ كيؼ يتعمـ حالوة المنطؽ؟!

والطالب الذي يرى مدرسو يتعاطى الدخاف؛ سيسيؿ عميو ىذا األمر!!

والطالبة التي مدرستيا تسير خمؼ ما يصدره ليا األعداء مف أزياء فاضحة وأخالؽ سافمة؛ كيؼ

تتعمـ الفضيمة؟!

والطالبة التي ترى مدرستيا متبرجة ،كيؼ تمتزـ بالحجاب؟!

والطالبة التي ترى مدرستيا تركب مع السائؽ وحدىا؛ كيؼ تبتعد عف االختالط باألجانب والخموة

بيـ؟!

وقس عمى ىذه األمور غيرىا.

عباد اهلل!

ىذا واف بعض اآلباء قد أغمضوا أعينيـ عف أخالؽ أبنائيـ وبناتيـ ،ولـ ينظروا في قدوتيـ؛ ىؿ ىي
حسنة أـ سيئة؟! وىذا أمر قد ينذر بالخطر.

بؿ إف بعض اآلباء  -ىداىـ اهلل  -إذا وفؽ أبناؤىـ بأساتذة صالحيف مصمحيف؛ تجدىـ ينسفوف ما
تعمـ أبناؤىـ مف أساتذتيـ مف أفكار صالحة.

فاإلبف في المدرسة يتعمـ أف الغناء مف المحرمات ،ولكف والده يجمب لو آالت الميو ،وبأغمى

األثماف ،ويخمي بينو وبينيا!!

وكذلؾ الولد يتعمـ أف الخموة باألجنبية حراـ ،ووالده يناقض ذلؾ ،ويجمب لو امرأة أجنبية باسـ

الخدمة ،ويترؾ األبناء ينظروف إلييا وىي سافرة ال يأمرىا بالحجاب!!

والبنت في المدرسة تتعمـ أف الخموة باألجانب حراـ ،ووالدىا يجمب ليا سائقاً أجنبيًا ،ويدعو يذىب بيا

وحدىا إلى المدرسة أو غيرىا!!

متى يبمغ البنياف يومًا تمامو إذا كنت تبنيو وغيرؾ ييدـ

ىذا؛ والواقع الذي ذكرتو ليس عمى سبيؿ التعميـ؛ فيناؾ أساتذة أكفاء ،عمى مستوى مف الخمؽ

والديف ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لآلباء ،ويظير أثر ذلؾ جميا عمى أخالؽ الناشئيف؛ فيوـ أف ترى

الشباب ممتزمًا وذا خمؽ فاضؿ؛ تعمـ أنو قد وفؽ بمف أحسف توجييو ،وتضافرت الجيود مف المدرسة
والبيت عمى ذلؾ ،ويوـ أف ترى قطعاناً مف الشباب يييموف في كؿ بقعة ،ويجتمعوف فيتكمموف في

بعض األحياف ،وقد عال الشتـ مجالسيـ ،ويسخروف بمف يأمرىـ بالمعروؼ؛ تعرؼ أنو قد ترؾ ليـ

الحبؿ عمى الغارب حتى شبوا وتفمتوا ،واذا زاؿ الحياء مف اهلل ومف عباده ،فحدث وال حرج.
فال و اهلل ما في العيش خير وال الدنيا إذا ذىب الحياء

موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي المحاء
__________

( 1 )1محمد.19:
( 2 )2رواه مسمـ.

( 3 )3رواه مسمـ .

( 4 )4الحديث رواه ابف ماجو في سننو في (كتاب النكاح  ،باب خطبة النكاح ) مف حديث ابى
ىريرة وقاؿ السندى " الحديث قد حسنة ابف الصالح والنووي وأخرجو ابف حباف في " صحيحو" .

