العلم في اإلسالم
الحمد هلل رب العالمين  ,والعاقبة للمتقين  ,وال عدوان إال على الظالمين  ,وأشههههههالد أن ال إل إال
وحده ال شريك ل ل الملك ول الحمد وهو على كل شئ قدير  ,وأ شالد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد
ورسههول ةههالال وسههال ًما عليك يا سههيدل يا رسههول  ,ورحههي عن أةههحابك ومن تبعالم
بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
أحبتي في عز وجل  :إن للعلم منزلة عالية ومكانة عظيمة في اإلسهههههههالم ف ول تية نزل في
القرتن الكريم هي دعوال إلى الق ارءال والتعلم يقول عز وجل في مطلع سهههههههورال العلق ْ:ا أر
لم
عل )(2ا أر َو َربُّكَ الَك َر م ) (3الذِل َ
سانَ ِمن َ
ِباس ِم َر بكَ الذِل خَََ ل َ ) (1خَلقَ ا ِلَإن َ
ع َ
1
سهههههههانَ َما لم َيعلم ) , ( ){(5كما جمع عز وجل بين تعالى وبين مالئكت
قلم )َ (4
ِبال ِ
لم ا ِلَإن َ
ع َ
وبين أهل العلم فقال تعالى
هو العَ ِزل ز
ْ َ
هو َوال َم َالئِكَ ال َوأ و لو ال ِع ِلم قَائِ ًما بِال ِقسههه ِط َ َال إَلَ َ إال َ
شههه ِال َد الل أَن ه َال إلَ َ إال َ
2
ال َح ِكي م {) (
 ,وهذا إن دل فإنما يدل على فحهههل العلم ومكانة العلماء ؛ لن تعالى عظيم وال يقترن إال بعظيم
جل في عاله  ,وليس فالذا فحسههههههب بل إن تبارك وتعالى رفع درجة أهل العلم النافع الذل يخدم
تم نوا ِمن كم
البشههههرية ويبتهي ب العبد مرحههههاال تعالى فقال سههههبحان وتعالىْ :يَرفَعِ الل الذِينَ َ
لم َد َر َجا {) (3يقول ابن عباس رحي عنالما  :للعلماء – الذين جمعوا بين
َوالذِينَ أ و وا ال ِع َ
العلم واإليمان وطاعة عز وجل  -درجا فو المؤمنين بسهههههههبعمائة درجة ما بين الدرجتين
مسيرال خمسمائة عام أ.هـ  ,وهل هناك من فحل أج ل وأعظم من مكانة تجعل ةاحبالا في خشية
هلل عز وجل وهذا ما ش رف ب أهل العلم وهو خشهههههههيتالم هلل عز وجل ؛ لن أهل العلم هم أعلم
تعههالى في
النههاس بربالم فالم من يعرفون الحالل والا ارم  ,ومنالم من يرع عجههائههب قههدرال
المخلوقا  ,ومنالم من يطلع على عجائب قدرال في الكون والفحهههههههاء  ,ومنالم من يطلع على
عجائب القدرال اإللالية في البحار  ,وهكذا كل ةهههاحب علم نافع فالو على معرفة برب ومن أخشهههى
الناس ل تعالى ولذا قال جل
شهههى اللََ ِمن ِع َبا ِد ِه ال عل َما ء{) , (4إن العلم يحهههع أهل في مرتبة أعلى ويجعلالم
شههه ن ْ :إن َما َيخ َ
في
) (1سورال العلق  ,اآليا الكريما .5-1 :
) (2سورال تل عم ارن  ,اآلية الكريمة .18 :
) (3سورال المجادلة  ,اآلية الكريمة .11 :
) (4سورال فاطر  ,اآلية الكريمة .28 :

المقدمة دوما فكما قال أحد الةهههالحين :ليس شهههئ أعز من العلم وذلك أن العلماء حكام على الناس
والعلماء حكام على الملوك أ.ه ,وما ذلك إال لحاجة البشهههههههرية إليالم ؛ فليس ل مة أن تتقدم خطوال
واحدال بدون العلم ولذا يقول اإلمام أحمد بن حنبل رحههي عن  :الناس أحوج إلى العلم منالم إلى
الطعام والش ارب لن الطعام والش ارب يحتاج إلي في اليوم مرتين أو ثال ثًا والعلم يحتاج إلي
في كل وق أ.ه ,إن العلماء الذين يخدمون البشههرية يعدهم اإلسههالم ورثة النبياء الذين جاءوا كذلك
لخدمة وهداية البشرية فيقول رسولنا ةلى علي وسلم " :ف حل العالم على العابد كفحل القمر
ليلة البدر على سهههههههائر الكواكب وإن العلماء ورثة النبياء وإن النبياء لم يورثوا دينا اًر وال درهما
ولكنالم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" ) (5وكفى العلم وأهل فحهههههههالً ومنزلة ومكانة أن
عز وجل يذكرهم في مأله العلى ويثني عليالم وكذلك مالئكة الرحمن تذكرهم وتسهههتهفر وتدعوا
عز وجل لالم  ,وأيحها ً كل المخلوقا التي خلقالا عز وجل تشههالد بفحههلالم وتسههتهفر وتدعوا
عز وجل لالم وفي ذلك يقول رسههول ةههلى علي وسههلم  " :إن ومالئكت وأهل السههموا
والرض حتى النملة في جحرها وحتى الحو ليةهههههههلون على معلم الناس الخير ") (6وفي رواية
أخرع يقول ةلى علي وسلم  " :ةاحب العلم يستهفر ل كل شئ حتى الحو في البحر" )(7
وفي الختام أقول طلب العلم طريق إلى جنة عرحهههالا السهههماوا والرض كما قال ةهههلى علي
وسههههههلم  " :من سههههههلك طرل قًا يلتمس في عل ًما سههههههالل ل طريقًا إلى الجنة ") (8؛ لن العلم من
الةههههدقا الجارية التي يبقى أثرها ونفعالا ويجرل أجرها على العبد بعد ممات كما قال ةههههلى
علي وسههلم  " :إذا ما ابن تدم انقطع عمل إال من ثال : :ةههدقة جارية  ,أو علم ينتفع ب  ,أو ولد
ةالا يدعو ل
"(.)9

الدعاء  ...أقول قولي هذا وأستهفر

لي ولكم.

) (5رواه أبو داود والترمذل وابن ماجة من حدي :أبي الدرداء رحي
) (6رواه الترمذل في سنن من حدي :أبي أمامة رحي
) (7رواه أبو يعلى مسنده من حدي :أنس رحي

عن .

عن  ,وهو حدي :ةحيا.

عن  ,وهو حدي :ةحيا.

) (8رواه مسلم من حدي :أبي هريرال رحي

عن .

) (9رواه مسلم من حدي :أبي هريرال رحي

عن .

كتب الشيخ الدكتور /عبد الحي عيد سرحان  -مبعو :وازرال الوقاف المةرية إلى مسجد الالدع
بسان جوزي – ساوباولو – الب ارزيل.

