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النمدمل

الحمد هلل رب العالميف  ،كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد القائد كالمعمـ ،
كعمى الو الطيبيف الطاىريف  .ك صحبو المياميف .
كبعد :
 )غاية سامية  ،يسعى إلييا كؿ

فاف البحث في أحاديث الرسكؿ الكريـ (

مسمـ مؤمف  ،يحب اهلل كرسكلو  ،كيقتفي اثأر صحابتو رضكاف اهلل عمييـ  ،السيما
اف كانت ىذه األحاديث في العمـ كالتعمـ  ،فمف بعد رسكؿ اهلل (  )يحؽ لو الكبلـ
في ىذا المجاؿ ؟  ،كىك الذم قد رسخ قكاعد العمـ  ،ككضع شركط التعمـ  ،كحدد
كظائؼ المعمـ كالمتعمـ  ،في نصكص أحاديثو الشريفة .
لقد افدنا كثي انر  ،كانا نق ار أحاديث نبينا الكريـ في العمـ كالتعمـ  ،حتى تستطيع

القكؿ إننا تمكنا مف خبلؿ ىذه األحاديث المباركة مف اف نخط النفسنا طريقان نسير

عميو في التعميـ مستقببل اف شاء اهلل .

كقد كضعنا منيجا ليذا البحث  ،فجعمناه عمى فصميف  ،كاف األكؿ بعنكاف :
( التعمـ كالتعميـ كأىميتيا في اإلسبلـ )  ،تحدثنا فيو عف  :منيج اإلسبلـ  ،كمكانة
 ،محمد (  ، )كأىمية الحديث الشريؼ  ،كمكانة العمـ كالعمماء في اإلسبلـ ،
كطريقة التعميـ عند المسمميف األكائؿ  ،كما تحدثنا بنبذة مختصرة عف أىـ معاىد
التعميـ في اإلسبلـ  ،كأخي ار تكممنا عمى آداب المعمـ كالمتعمـ  ،ككظائؼ كؿ منيما.
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كفي الفصؿ الثاني  ،كعنكانو  ( :األحاديث النبكية في العمـ كالتعمـ )

 ،فقد

جعمناه عمى مبحثيف  :األكؿ  /في األحاديث الكاردة في فضؿ العمـ كالتعمـ  ،كالثاني
 /في األحاديث الكاردة في أفات العمـ  ،كعمماء السكء .
ثـ انيينا البحث بخاتمة ك أكجزت فييا أىـ ما تكصمنا إليو مف نتائج .
لقد كاجيتنا بعض الصعكبات  ،كلكف تغمبنا عمى ىذه الصعكبة بعكف مف اهلل سبحانو
كتعالى .
فنحمد اهلل عمى فضمو ك

نعمائو فأذا كفقنا فبفضؿ اهلل كمنو عمينا كاف زؿ قممنا

فمف نفسنا اسأؿ اهلل القبكؿ كالتكفيؽ  ،كنتقدـ بشكرنا كتقديرنا إلى مف أسيـ بمساعدتو
لنا في إعداد بحثنا ىذا .

كأخر دعكانا اف الحمد هلل رب العالميف
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الفصل األول

التعمم والتعميم وأهميتها في اإلسالم
أوالً  :منهج اإلسالم ومكانة محمد (:)
في بداية الحديث عف العمـ كالتعميـ كأىميتيا في حياة المسمميف  ،ينبغي
التعرؼ عمى اإلسبلـ كمنيج  ،فاإلسبلـ ىك الديف الكحيد الذم كفؽ بيف الفمسفة
كالديف  ،كالركح كالمادة  ،كالدنيا ك اآلخرة.
كما اف الديف المتفرد  ،الذم تناكؿ ىضـ أطكار الحياة المختمفة  ،فدعا إلى

العمـ بنكعية  :الشرعي كالككني  ،كعد الككف مسخ ار في خدمة اإلنساف .1

كاإلسبلـ دستكر اليي  ،حدد بمكجبو ما يبلئـ طبيعة اإلنساف في شتى

العصكر كاألحكاؿ  .2كقد أكضح رسكؿ اهلل (  )مف خبلؿ اآليات القرآنية الكريمة
التي انزليا اهلل سبحانو كتعالى عميو  ،كمف خبلؿ األحاديث النبكية الشريفة التي كاف
يقكليا عميو الصبلة كالسبلـ في مناسبات عدة .
لقد جاء الرسكؿ العظيـ محمد (  )نبيان لئلنسانية  ،فكحد األفكار  ،ككحد

األىداؼ  ،كبنى اإلنساف عمى ثبلث ق دعائـ  :العقيدة  ،كالقدكة  ،كاختيار الرجؿ

المناسب لمعمؿ المناسب  ،فالرسكؿ (  )قدكة لآلخريف في السمـ كالحرب  ،أخبلقان

كسمككا كمعاممة كمنيجان كأسمكبا لمحياة  ،فكاف نبيان كرسكالن كمعممان كرائدان كزعيمان

كقائدان  .3قاؿ الرسكؿ اهلل ( " )إنما بعثت معممان".4

ٌُ 1ظش  :يُٓجُا انتشتٕي  ( 10 :انًقذيح ) .
ٌُ 2ظش  :انًصذس َفسّ .21 :
 3صفذاخ تشتٌٕح يٍ انتشاث انعشتً .81:
 4سٔاِ اتٍ ياجح فً سُُّ  :انًقذيح .17:
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لقد استطاع النبي الكريـ بما يحممو مف إيماف كاسع عميؽ  ،كحكمة دقيقة ،
كشخصية فذة  ،كبفضؿ ىذا الكتاب السماكم المعجز  ،الذم ال تنقضي عجائبو ،
بعث الحياة في اإلنسانية  ،فقد عمد إلى الذخائر البشرية التي كانت قد أضاعتيا
الجاىمية كالكفر  ،فاكجد فييا  ،بإذف اهلل  ،اإليماف كالعقيدة  ،كبعث فييا الركح

الجديدة  ،ك أكقد مكاىبيا  ،ثـ كضع كؿ كاحد في محمو فكأنما خمؽ لو .5
لقد كضع

النبي محمد (  )مفتاح النبكة عمى قفؿ الطبيعة البشرية فانفتح

عمى ما فييا مف كنكز كعجائب كقكل كمكاىب  ،أصاب الجاىمية في صميميا  ،ك
أرغـ العالـ العنيد بحكؿ اهلل عمى اف ينحك نحكان جديدان ك يفتتح عيدان سعيدان  ،ذلؾ
ىك العيد اإلسبلمي الذم ال يزاؿ غرة في جبيف التاريخ .6

ثانياً  :أهمية الحديث الشريف :

اف األحاديث النبكية الشريفة تمثؿ جزءان ميمان مف حياة الرسكؿ الكريـ (

، )

كتجربة أخبلقية كقدر تاريخي  ،كمف ىنا تبرز أىميتيا في الحياة الفكرية كاألخبلقية
كالعممية  ،كىي المصدر الثاني لفيـ اإلسبلـ بعد القرآف الكريـ  ،كىي التراث التربكم
الخالد الذم دعا المسمميف اف يتميزكا بأخبلقيـ كسمككيـ كاتجاىاتيـ الفكرية
كالعقائدية  ،ك كانت لمرسكؿ ( )طريقة محببة إلى القمكب في الكعظ غير المباشر
 ،كيمتاز أسمكبو باإليجاز كالصفاء كقكة العبارة كتأثيرىا  ،كىنا تستبيف ببلغتو ،
كتمكنو مف المغة كقدرتو عمى تكضيح المعاني  ،كابرازىا في صكرة مجسمة  ،كدقتو
في التشبيو كال جداؿ في ذلؾ  ،فقد كاف الرسكؿ (  )أفصح الناس  ،كأبينيـ كابمغيـ
حجة  ،كاعززىـ حكما  ،كأعظميـ تأثي ار في النفكس  ،ليذا حرص المسممكف عمى
حفظ أثاره فجمعكىا كشرحكىا ...
ك األحاديث النبكية الشريفة تناكلت العبادات كالمعامبلت  ،كأخرل في

السياسة كاالقتصاد كاالجتماع  ،كغيرىا في العمـ كالتربية كالقيـ األخبلقية . 7

ٌُ 5ظش  :يٍ انجاْهٍح إنى اإلسالو . 44 :
 6انًصذس َفسّ .48 :
 7صفذاخ تشتٌٕح يٍ انتشاث انعشتً . 81:
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 )عمى أىمية العمـ كضركرة تعممو  ،بأنو فريضة عمى كؿ

مسمـ كمسممة  ،كأعطى العمـ منزلة أعمى مف العبادة عندما قاؿ ":مجمس فقو خير
مف عبادة ستيف سنة " كأكد عمى التكاضع كاالحتراـ بقكلو " تعممكا العمـ كعممكه الناس
 ،كتعممكا الكقار كالسكينة  ،كتكاضعكا لمف عممتمكه العمـ  ،كال تككنك ا جبابرة العمماء
" . 8كيكفي العمماء فخ انر أنيـ جعمكا بمنزلة األنبياء بقكلو عميو الصبلة كالسبلـ ":
العمماء كرثة األنبياء " .8

ثالثاً  :مكانة العمم والعمماء في اإلسالم :

لقد كاف لمعمـ كالعمماء مكانة عالية في اإلسبلـ كصمت إلى درجة التقديس ،

فينالؾ نصكصا كثيرة كردت في القراف الكريـ ك كفي الحديث الشريؼ تشير إلى
فضؿ العمـ كالعمماء .
ففي القرآف الكريـ  ،قكلو تعالى :

 قؿ ىؿ يستكم الذيف يعممكف كالذيف ال

يعممكف .كقكلو   :إنما يخشى اهلل مف عباده العمماء  . كقكلو   :يرفع اهلل الذيف
امنكا منكـ كالذيف أكتكا العمـ درجات  . كغيرىا مف اآليات الكريمة الكثيرة في ىذا
الباب  ،كفي الحديث النبكم الشريؼ قكلو (  " : )مف يرد اهلل بو خي ار يفقيو في
الديف "  ،كقكلو  " :مف سمؾ طريقا يطمب فيو عمما سمؾ بو طريقا إلى الجنة كاف
المبلئكة لتضع أجنحتيا لطالب العمـ لرضا اهلل عنو كاف العالـ ليستغفر لو مف في
السمكات كمف في األرض  .كقكلو  " :طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ كمسممة "
كغيرىا مف األحاديث الشريفة في فضؿ العمـ كالعمماء
األحاديث في الفصؿ الثاني مف ىذا البحث .

 8انجايع انكثٍش الدكاو انقشاٌ
ٌُ 8ظش يثادئ انتشتٍح  ٔ , 16,17 :صذٍخ انثخاسي تاب عهى .
 9انتشتٍح عثش انتاسٌخ  ٔ ,.182-181 :سٍُ انذاسيً ,انًقذيح 32
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رااعاً :طريقة التعميم عند المسممين األوائل :

كاف التعميـ عند المسمميف األكائؿ يعتمد أجماال عمى التمقيف كالحفظ  ،كالسيما

في تعميـ القرآف  ،ككاف الحفظ مف أىـ شركط العمـ عند المسمميف  ،كربما كاف ذلؾ
راجعا إلى حاجتيـ إلى االعتماد عمى الذاكرة أكثر مف االعتماد عمى الكتابة  ،كقد
كانكا يفخركف بالعمـ الذم "حكتو الصدكر" ال بالعمـ الذم "حكتو السطكر" كقد كاف
بعض عمماء المسمميف يرل البدء بالحفظ قبؿ الفيـ  ،فكاف يقاؿ  :أكؿ العمـ الصمت

 ،كالثاني االستماع ،كالثالث الحفظ  ،كالرابع العقؿ  ،كالخامس النشر .10

خامساً  :آداب المتعمم والمعمم ووظائفهما :
كىي مما نصت عميو أحاديث الرسكؿ الكريـ (

فصؿ فييا اإلماـ الغزالي –رحمو اهلل.-
ففي آداب المتعمـ ككظائفو ،ذكر الغزالي ما يأتي

)كقد كجدنا اف خير مف
-:11

- 1تقديـ طيارة النفس عف رذائؿ األخبلؽ  ،كمذمكـ األكصاؼ  ،إذ العمـ عبادة
القمب كصبلة السر كقربة الباطف إلى اهلل تعالى .
- 2اف يقمؿ عبلئقو مف االشتغاؿ بالدنيا  ،كيبعد عف األىؿ كالكطف  ،فاف
العبلئؽ شاغمو كصارفة  ،كلذلؾ قيؿ ":العمـ ال يعطيؾ بعضو حتى تعطيو
كمؾ  ،فأنت في إعطائو إياؾ بعضو عمى خطر " .
- 3اف ال يتكبر المتعمـ عمى المعمـ  ،كال يتآمر عميو ،بؿ يمقي إليو زماـ أمره
،كيذعف لنصيحتو إذعاف المريض الجاىؿ لمطبيب المشفؽ الحاذؽ  ،فالعمـ
ال يناؿ إال بالتكاضع  ،كالقاء السمع لممعمـ .
- 4اف يحترز المتعمـ مف اإلصغاء إلى اختبلؼ الناس  ،سكاء أكاف ليدرسو مف
عمكـ الدنيا أـ مف عمكـ اآلخرة  ،الف ذلؾ يدىش عقمو كيحير ذىنو ك يؤيسو
عف اإلدراؾ كاالطبلع .

ٌُ 10ظش انتشتٍح عثش انتاسٌخ .185 :
ٌُ 11ظش :إدٍاء عهٕو انذٌٍ . 53-48 :ج1
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- 5اف ال يدع طالب العمـ فنا مف العمكـ المحمكدة  ،كال نكعا مف أنكاعو إال
كينظر فيو  ،ليطمع عمى مقصده كغايتو  ،ثـ اف ساعده العمر طمب التبحر
فيو  ،كاال اشتغؿ باألىـ منو  ،كاف العمكـ متعاكنة  ،ك بعضيا مرتبط ببعض
- 6اف ال يخكض في فف مف فنكف العمـ دفعة كاحدة بؿ يراعي الترتيب  ،ك
يبتدئ باألىـ .
- 7اف ال يخكض في فف  ،حتى يستكفي الفف الذم قبمو  ،فاف العمكـ مرتبة
ترتيبا ضركريا  ،ك بعضيا طريؽ إلى بعض .
- 8معرفة الكيفية التي تدرؾ بيا اشرؼ العمكـ  ،كيراد بذلؾ شيئاف  ،األكؿ :
شرؼ الثمرة  ،كالثاني  :كثاقة الدليؿ كقكتو ،كذلؾ كعمـ الديف  ،كعمـ الطب
 ،فاف ثمرة احدىما الحياة األبدية  ،كثمرة األخرل الحياة الفانية  ،فيككف عمـ
الديف اشرؼ .
- 9اف يككف قصد المتعمـ في حياتو  ،تحميو باطنو  ،كتجميمو بالفضيمة كفي
اَاخرتو القرب مف اهلل سبحانو  ،كالترقي إلى جكار المبل األعمى مف المبلئكة

كالمقربيف  ،كال يقصد مف كراء تعممو الرياسة كالماؿ كالجاه كمماراة السفياء
كمباىاة األقراف .
- 10اف يعمـ نسبة العمكـ إلى المقصد حتى يؤثر الرفيع القريب عمى البعيد ،
كالميـ عمى غيره  ،باف يجمع بيف مبلذ الدنيا  ،كنعيـ اآلخرة  ،كما نطؽ بو
القرآف  ،كشيد لو مف نكر البصائر ما يجرم مجرل العياف  ،فأالىـ ىك الذم

يبقى أبدا اآلباد .12

أما في كظائؼ المعمـ كآدابو  ،فقد قاؿ الغزالي  " :العمـ يقتنى كما يقتنى
الماؿ  ،فمو حاؿ طمب كاكتساب  ،كحاؿ تحصيؿ يغني عف السؤاؿ  ،كحاؿ
 12إدٍاء عهٕو انذٌٍ .53-51 :
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استبصار كىك التفكر في المحصؿ كالتمتع بو  ،كحاؿ تبصير كىك اشرؼ األحكاؿ
 ،فمف عمـ كعمؿ كعمـ  ،فيك الذم يدعى عظيما في ممككت السمكات  ،فانو
كالشمس تضيء لغيرىا كىي مضيئة في نفسيا  ،ككالمسؾ الذم يطيب غيره كىك
طيب  ،كالذم يعمـ كال يعمؿ بو كالدفتر الذم يفيد غيره كال يقط

ع  ،كاإلبرة التي

تكسك غيرىا كىي عارية  ،كذبالة المصباح تضيء لغيرىا كىي تحترؽ  ،كما قيؿ :
ما ىك إال ذبالة كقدت

تضيء لمناس كىي تحترؽ

.13

ثـ ذكر كظائفا لمف اشتغؿ بالتعميـ  ،منيا :
- 1الشفقة عمى المتعمميف  ،كاف يعامميـ مثؿ بنيو  ،قاؿ رسكؿ اهلل ( ":)إنما أنا
لكـ مثؿ الكالد لكلده".14

- 2اف يقتدل بالرسكؿ الكريـ صمكات اهلل كسبلمو عميو  ،فبل يطمب عمى إفادة
العمـ أج ار  ،كال يقصد بو جزاء كال شك ار  ،كانما يعمـ لكجو اهلل تعالى  ،كالتقرب
إليو .
- 3اف يعمؿ عمى نصح المتعمـ  ،كذلؾ باف يمنعو مف التصدم لرتبة التقرب إلى
اهلل تعالى  ،كترؾ المباىاة في ذلؾ .
- 4اف يزجر المتعمـ عف سكء األخبلؽ بطريقة التعريض

– أم بصكرة غير

مباشرة  ،-كال يصرح بذلؾ بأسمكب مباشر  ،كبطريؽ الرحمة ،ال بطريؽ
التكبيخ .
- 5اف ال يقبح المعمـ  ،العمكـ األخرل التي ال يدرسيا في نفس المتعمـ  ،كمعمـ
المغة مثبل  ،إذا عادتو تقبيح مادة عمـ الفقو  ،كمعمـ الفقو عادتو تقبيح مادة
عمـ الحديث كالتفسير  .....كىكذا .

 13إدٍاء عهٕو انذٌٍ .55 :ج1
 14سٍُ انذاس و ي  :تاب انطٓاسج ٔ , . 40 :يسُذ اإلياو ادًذ تٍ دُثم .250/2 :
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- 6اف يقتصر بالمتعمـ عمى قدر فيمو فبل يمقى إليو ما ال يبمغو عقمو  ،فينفره مف
العمـ  ،كاف يككف مقتديا بالرسكؿ الكريـ (  )في قكلو  " :نحف معاشر إال
األنبياء  ،أمرنا اف ننزؿ الناس منازليـ كنكمميـ عمى قدر عقكليـ "  .ركاه أبك
داكد .
- 7ينبغي لممعمـ اف يمقي إلى المتعمـ العمكـ الظاىرة  ،البلئؽ بو تعمميا  ،كال
يذكر لو ما كراء ذلؾ مف األمكر الدقيقة الصعبة الفيـ  ،حتى ال يفتر رغبتو
في التعميـ .
- 8اف يككف المعمـ عامبل بعممو فبل يكذب قكلو فعمو  ،الف العمـ يدرؾ بالبصائر
كالعمؿ يدرؾ باإلبصار  ،فإذا خالؼ العمؿ العمـ منع الرشد  ،كلذلؾ كاف كزر
العالـ في معاصيو  ،أكثر مف كزر الجاىؿ  ،إذ يزؿ بزلتو ناس كثيركف
كيقتدكف بو  ،لذلؾ قاؿ اإلماـ عمي (":)قصـ ظيرم رجبلف  ،عالـ متيتؾ
 ،كجاىؿ متنسؾ  ،فالجاىؿ يغر الناس بتنسكو  ،كالعالـ يغرىـ بتيتكو  .كاهلل
اعمـ .15

سادسا  :ناذة عن أهم معاهد التعميم في اإلسالم :
- 1المساجد :

تعد المساجد مراكز ثقافية في أكؿ عيد اإلسبلـ  ،فقد ارتبطت التربية

كالتعميـ في اإلسبلـ بالمسجد ارتباطا كثيقا  ،كقد قامت حمقات الدراسة فيو منذ
نشأ  ،كاستمرت كذلؾ عمى مر السنيف كالقركف .

لقد كانت الدراسات أياـ اإلسبلـ األكلى  ،دراسات دينية تشرح تعاليـ الديف
الجديد  ،ثـ تكسع المسممكف في عصكرىـ التالية في فيـ ميمة المسجد ،
ٌُ 15ظش  :إدٍاء عهٕو انذٌٍ .58-55 :ج1
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فاتخذكه مكانا لمعبادة  ،كمعيدا لمتعميـ  ،كدا ار لمقضاء  ،ككاف أكؿ مسجد

انشيء في اإلسبلـ مسجد قباء  ،ككانت تعقد فيو حمقات العمـ .16

- 2ال ُكتاب :

لقد أصبح الكتاب بعد ظيكر اإلسبلـ  ،المكاف الرئيسي لمتعمـ  ،كقد

دعت إلى ظيكره حاجات التكسع في نشر الديف  ،كانتقاؿ العرب مف حاؿ
البداكة إلى حاؿ الحضارة  ،كقد استمتع بمكانة كبيرة األىمية في الحياة
اإلسبلمية  ،ألنو كاف المكاف الرئيسي لتعمـ الصغار القراف  ،كالف تعاليـ
األطفاؿ القرآنية بصفة خاصة  ،كاف أم ار عظيـ الخطر في اإلسبلـ  ،حتى

لقد اعتبره كثير مف العمماء فرضا مف فركض الكفاية .17

كفي كسعنا اف نقكؿ اف المسمميف األكائؿ عرفكا نكعيف مف الكتاب  :الكتاب الخاص
بتعميـ القرآة كالكتابة  ،ككاف يقكـ غالبا في منازؿ المعمميف  ،كالكتاب لتعميـ القرآف

كمبادئ الديف اإلسبلمي ككاف مكانو المسجد .18

- 3منازل العمماء :

لقد جرل التعميـ اإلسبلمي بالمنزؿ في عيد اإلسبلـ المبكر  ،كقبؿ نشأة

المساجد  ،يكـ اتخذ الرسكؿ (  )دار األرقـ بف أبي األرقـ  ،يمتقي بأصحابو
ليعمميـ مبادئ الديف الجديد  ،كفضبل عف دار األرقـ كاف النبي (  )يجمس
بمنزلو بمكة ،
كيمتؼ حكلو المسممكف ليعمميـ كيزكييـ كلظركؼ خاصة غدت بعض المنازؿ
فيما بعد ممتقى لمطبلب كالمدرسيف ك كمف أىـ ىذه المنازؿ  ،منزؿ الشيخ

الرئيس ( ابف سينا )  ،كدار اإلماـ الغزالي (رحميـ اهلل ) .19

الفصل الثاني
ٌُ 16ظش  :انتشتٍح عثش انتاسٌخ .153-152 :
 17انًصذس َفسّ .146 :
 18انتشتٍح عثش انتاسٌخ . 146 :
ٌُ 19ظش  :انًصذس َفسّ . 149 :
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األحاديث الناوية في التعمم والتعميم
اف رسكؿ اهلل (  )طبيب النفكس  ،كالمربي الميذب  ،فيك يختار أحسف
األكقات لئلرشاد كيتفقد أحكاؿ أصحابو  ،كالسيما األحكاؿ التي ينشطكف فييا
لممكعظة فيعظيـ فييا  ،كال يكث ر عمييـ فيممكا  ،كفي ذلؾ بياف لرفؽ ِه
ق ()
باألمة  ،كشفقتو عمى المسمميف  ،ليأخذكا منو ببساط ق كحرص العف ضجر

كمبلؿ .20

يقكؿ األستاذ مصطفى محمد عمارة ":انعـ بؾ يا رسكؿ اهلل  :فمقد اشتغمت
بمينة التدريس أكثر مف سبعة عشر عاما  ،فعممت اف أقكل التبلميذ تحتاج إلى
مراف كحكمة كاختيار كقت مناسب  ،كحصص محدكدة معينة قدر طاقة الطبلب  ،ك
إال كؿ الذىف  ،كجمد العقؿ  ،كضاع الفيـ ،ككثر السقكط  ،كساءت النتيجة  ،كلقد
شاىدت مف أكثر حصصا اضافية  ،يشكك مف الخيبة  ،كيئف مف عدـ فيـ تبلميذه ،
كلقد عمقت يا رسكؿ اهلل حكمتؾ الصادرة عف مرب ماىر  ،كطبيب مداك  ،كعظ
فأنصتكا لو  ،كتحدث فسمعكا قكلو العذب  ،كأمر فاتبعكه  ،كنيى فاجتنبكا  ،كبذا
دانت لؾ المعمكرة كميا يا رسكؿ اهلل  ،ككجدت إتباعا ك أنصا ار  ،تفانكا في العمؿ

بأقكالؾ الرشيدة ".21

كعمى ىذا فأحاديث رسكؿ اهلل (

 )في العمـ كالتعمـ كالتعميـ ذم فكائد جمو

بالنسبة لطالب العمـ  ،كالمعمـ  ،فكبلىما ينيؿ مف ىذا النبع الخالد ليككف عممو
خالصا لكجو اهلل تعالى .
كاألحاديث في ىذا الباب كاسعة كثيرة

 ،22كلكف ال مجاؿ لذكرىا جميعا في

ىذا الفصؿ  ،كي ال يحصؿ تجاكز عمى شركط البحث اؿ عممي  ،لذا عممت عمى
اختيار عدد مف ىذه األحاديث  ،كارتأينا تقسيميا عمى مبحثيف :

ٌُ 20ظش  :جٕاْش انثخاسي تششح انقسطالًَ .55 :
 21انًصذس َفسّ .56-55 :
ٌُ 22ظش  :انًعجى انًفٓشس ألنفاظ انذذٌج انُثٕي .336-318 :
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األول  :ضـ ( األحاديث الكاردة في فضؿ العمـ كالتعمـ كآدابيا ).

والثاني  :شمؿ عدد مف ( األحاديث الكاردة في بياف أفات العمـ كعمماء السكء).
كنكد اف نذكر ىنا  ،أننا سنكتفي بشرح حديثيف فقط  ،في كؿ مبحث مف ىذه
المباحث  ،كسنقتصر عمى ذكر بقية األحاديث كما جاءت في كتب الصحاح أك
المسانيد  ،الف ىذا ليس مجاؿ شرحيما جميعا  ،ك إال تجاكزت صفحات ىذا البحث
المئات إذا أردت شرحيا كميا  ،لذا اخترنا في المبحث األكؿ ( ثبلثيف ) حديثا  ،كفي
المبحث الثاني عشرة أحاديث فقط .

الماحث األول :

األحاديث الناوية في فضل التعمم والتعميم وآدااهما :
- 1قاؿ رسكؿ اهلل ( " : )مثؿ ما بعثني اهلل بو مف اليدل كالعمـ كمثؿ الغيث
الكثير أصاب أرضا  ،فكاف منيا نقية قبمت الماء فانبتت الكؤل كالعشب
الكثير  ،ككانت منيا اجادب أمسكت الماء فنفع اهلل بيا الناس فشربكا كسقكا
كزرعكا كأصاب منيا طائفة أخرل  ،إنما ىي قيعاف ال تمسؾ ماء كال تنبت
كؤل  ،فذلؾ مثؿ مف فقو في ديف اهلل كنفعو ما بعثني اهلل بو فعمـ كعمـ ،
كمثؿ مف لـ يرفع بذلؾ رأسا كلـ يقبؿ ىدل اهلل الذم أرسمت بو "

23

شرح الحديث :

أشار النبي (  )إلى مف لـ يدخؿ في الديف أصبل  ،كانما بمغو فكفر بو  ،ىك

كاألرض الصماء الممساء المستكية التي يمر عمييا الماء فبل تنتفع بو

 23صذٍخ انثخاسي  :تاب عهى ٔ,20:صذٍخ يسهى:تاب انفضائم ٔ ,, 15 :يسُذ اإلياو ادًذ .399/4:
ٌُ 24ظش :جٕاْش انثخاسي تششح انقسطالًَ .59 :
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كيضرب لؾ النبي (  )مثؿ مف قبؿ اليدل كعمـ عمـ غيره  ،كأفاد كاستفاد ،
فنفعو اهلل كنفع بو  ،ككاف مصدر الخير كمنبع البركات  ،كسيرتو زكية ككجكده
رحمة كنعمة ،كالثاني لـ ينؿ اليدل فكاف كالصخر لـ ينفع كلـ ينتفع بو  ،كانما
اختار (  )الغيث ليؤذف باضطرار الخمؽ إليو  ،قاؿ تعالى   :كىك الذم ينزؿ
الغيث مف بعد ما قنطكا كينشر رحمتو  كقد كاف الناس قبؿ المبعث قد امتحنكا
بمكت القمب كنضكب العمـ  ،حتى أصابيـ اهلل برحمتو مف عنده  ،كانما ضرب
المثؿ بالغيث لممشابية التي بينو كبيف العمـ  ،فاف الغيث يحي البمد الميت ،

كالعمـ يحي القمب الميت .25

قاؿ النككم  :معنى ىذا التمثيؿ  ،اف األرض ثبلثة أنكاع فكذلؾ الناس  ،فالنكع
األول مف األرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد اف كاف ميتا  ،كينبت الكؤل فينتفع بو
الناس كالدكاب  ،كالنكع األكؿ مف الناس يبمغو اليدل كالعمـ  ،فيحفظو كيحيا قمبو
كيعمؿ بو كيعممو غيره فينتفع كينفع .
كالنكع الثاني مف األرض ماال تقبؿ االنتفاع في نفسيا  ،لكف فييا فائدة كىي إمساؾ
الماء لغيرىا فينتفع بيا الناس كالدكاب  ،ككذلؾ النكع الثاني مف الناس ليـ قمكب
حافظة  ،لكف ليست ليـ أذىاف ثاقبة  ،كال رسكخ ليـ في العمـ  ،كيستنبطكف بو
اإلحكاـ كالمعاني كليس عندىـ اجتياد في العمؿ بو  ،فيـ يحفظكنو حتى يجيء أىؿ
العمـ لمنفع كاالنتفاع فتأخذه منيـ فتنتفع بو  ،ىؤالء نفعكا بما بمغيـ .
كالثالث مف األرض ىي السباخ التي ال تنبت  ،فيي ال تنتفع بالماء كال تمسكو لينتفع
بو غيرىا  ،فكذلؾ الثالث مف الناس ليس ليـ قمكب حافظة  ،كال إفياـ كاعية  ،فإذا
سمعكا العمـ ال ينتفعكف بو كال يحفظكنو لنفع غيرىـ ك أم األكؿ لممنتفع النافع ،
كالثاني لمنافع غير المنتفع  ،كالثالث لغيرىما  ،ك األكؿ إشارة لمعمماء  ،كالثاني إلى

النقمة  ،كالثالث إلى مف ال عمـ لو كال نقؿ .26

 25انًصذس َفسّ .59 :
 26جٕاْش انثخاسي تششح انقسطالًَ ٌُٔ,60-59 :ظش:فتخ انثاسي ششح صذٍخ انثخاسي  :تاب فظم انعهى .161 :
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- 2قاؿ رسكؿ اهلل ( )في قكلو تعالى  فأعمـ انو ال الو إال اهلل ": فبدأ بالعمـ
 ،كاف العمماء ىـ كرثة األنبياء  ،كرثكا العمـ مف أخذه اخذ بحظ كافر  ،كمف
سمؾ طريقا يطمب بو عمما  ،سيؿ اهلل لو طريقا إلى الجنة ".27

شرح الحديث :

فمعنى العمـ قبكؿ القكؿ كالعمؿ  :أم الشيء يعمـ أكال  ،ثـ يقاؿ كيعمؿ بو ،

فالعمـ مقدـ عمييما بالذات  ،ككذا مقدـ عمييما بالشرؼ  ،ألنو عمؿ القمب كىك
أعضاء البدف  ،قاؿ ابف بطاؿ  :العمؿ ال يككف إال مقصكدا بو معنى متقدما ،
كذلؾ المعنى ىك عمـ ما كعد اهلل عميو مف الثكاب  ،كاف اهلل تعالى أمر :
أ -بتكحيده كتحسيف العقيدة فيو سبحانو  ،كالثقة بو  ،كالتصديؽ بكجكده كانو
الرب الصمد .
ب -باستغفاره  :أم طمب غفرانو كرجاء رحمتو كالتكبة كالرجكع إليو في كؿ
األفعاؿ  ،فاالستغفار إشارة إلى القكؿ كالعمؿ  ،كقد كرث العمماء ميراث النبكة ،
فمف نيج منيجيـ كفقو اهلل تعالى لئلعماؿ الصالحة  ،كيسر عسير ق ،كأزاؿ آالمو
 ،كفيو حث عمى طمب العمـ  ،كتيسير سبؿ تعميمو .
ت -التبحر في األحكاـ الشرعية كفيميا .
ث -القدكة بسيدنا أبي ذر بتنفيذ ما سمعو  ،كالعمؿ بو  ،كارشاد الناس إلى حديث
رسكؿ اهلل ( ، )أم ال ينثني عف عزيمتو كلك قتؿ .
ج -االنتظاـ في سمؾ الربانيف الذيف زاد إخبلصيـ هلل تعالى  ،كشدة تعمقيـ بربيـ
ك حبيـ لمعمـ كتعميمو  ،حمماء منصفكف بالحمـ كالحمـ ىك الطمأنينة عند

الغضب .28

- 3عف ابف عباس ( )عف رسكؿ اهلل (  )قاؿ  " :ككنكا ربانيف حكماء فقياء
"  .كيقاؿ الرباني الذم يربي الناس بصغار العمـ قبؿ كباره .29

- 4قاؿ رسكؿ اهلل ( ": )الف تغدك فتتعمـ أية مف كتاب اهلل تعالى خير لؾ مف
اف تصمي مائة ركعة" .30أخرجو ابف ماجة .

 27صذٍخ انثخاسي :تاب عهىٔ , 10 :صذٍخ يسهى  :تاب ركش . 37 :
 28جٕاْش انثخاسي تششح انقسطالًَ .54-53 :
 29جٕاْش انثخاسي تششح انقسطالًَ  ,تاب انعهى قثم انقٕل ٔانعًم .54 :
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- 5قاؿ رسكؿ اهلل (  )ؾ" مف سمؾ طريقا يمتمس فيو عمما سيؿ اهلل لو طريقا
إلى الجنة " .31ركاه البخارم  ،الدارمي .

- 6قاؿ رسكؿ اهلل (  ": )إذا مات اإلنساف انقطع عممو إال مف ثبلث  ،صدقة
جارية  ،أك عمـ ينتفع بو  ،أك كلد صالح يدعك لو " .32ركاه البخارم .

- 7قاؿ رسكؿ اهلل ( ": )فضؿ العالـ عمى العابد كفضمي عمى أدناكـ " .33ركاه
ابف ماجة  ،الدارمي .
- 8قاؿ رسكؿ اهلل (  ": )مف سمؾ طريقا يبتغي فيو عمما  ،سيؿ اهلل لو طريقا
إلى الجنة  ،كاف العالـ ليستغفر لو مف في السمكات كمف في األرض حتى
الحيتاف في الماء  ،كفضؿ العالـ عمى العابد  ،كفضؿ القمر عمى سائر
الككاكب  ،كاف العمماء كرثة األنبياء  ،كاف األنبياء لـ يكرثكا دينا ار كال درىما

 ،كانما كرثكا العمـ  ،فمف اخذ بو اخذ بحظ كافر ".34ركاه ابف ماجة .

- 9قاؿ رسكؿ اهلل (": )اف اهلل كمبلئكتو كأىؿ السماكات كاألرض  ،حتى النممة
في جحرىا  ،كحتى الحكت في الماء  ،ليصمكف عمى معمـ الناس الخير

".35ركاه الترمذم .
- 10

قاؿ رسكؿ اهلل ( ": )طمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ " .36ركاه ابف

ماجة .
- 11

قاؿ رسكؿ اهلل (  ": )ما اعمـ عمبل أفضؿ مف طمب العمـ " .37ركاه

الدارمي.
- 12

قاؿ رسكؿ اهلل ( ": )تعممكا العمـ كانتفعكا بو  ،كال تعممكه لتتجممكا بو

".38ركاه الدارمي .

 30سٍُ اتٍ ياجح  ,انًقذيح .16:
 31صذٍخ انثخاسي  ,تاب عهى ٔ,10 :سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح .32:
 32صذٍخ انثخاسي  ,تاب عهى .21:
 33سٍُ اتٍ ياجح  ,انًقذيح ٔ ,17:سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح .29 :
 34سٍُ اتٍ ياجح ٔ انًقذيح . 17 :
 35سٍُ انتشيزي  ,تاب عهى .19 :
 36سٍُ اتٍ ياجح  ,انًقذيح.17:
 37سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح .32 :
 38سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح .34:
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- 13

قيؿ لرسكؿ اهلل (  ": )أم الناس اعمـ  ،قاؿ  :مف جمع عمـ الناس

- 14

قاؿ رسكؿ اهلل (  ": )مف لـ يكتب عممو  ،لـ يعد عممو عمما

- 15

قاؿ رسكؿ اهلل ( ": )قيدكا العمـ بالكتاب ".41ركاه الدارمي .

- 16

قاؿ رسكؿ اهلل (  ": )ال خير في عبادة ال عمـ فييا  ،كال فيـ فيو ،

- 17

قاؿ رسكؿ اهلل (  ":)تعممكا العمـ فاف تعممو هلل خشية ،كطمبو

إلى عممو  ،ككؿ طالب عمـ غرثاف إلى عمـ " .39ركاه الدارمي .

".40ركاه الدارمي .

كال قرآة كال تدبر فييا ".42ركاه الدارمي .

عبادة،كمذاكرتو تسبيح  ،كالبحث عنو جياد  ،كتعميمو لمف ال يعممكنو صدقة
 ،كبذلو ألىمو قربة  ،ألنو معالـ الحبلؿ كالحراـ  ،كمنار سبيؿ الجنة ،
كالمؤنس في الكحدة كالكحشة  ،كالصاحب في الغربة  ،كالدليؿ في السراء
كفي الضراء  ،كالسبلح عمى األعداء  ،كالمقرب عند الغرباء  ،كالزيف عند
اإلخبلء  ،يرفع اهلل بو أقكاما فيجعميـ في الخير قادة ييتدم بيـ  ،كأئمة في
الخير تقتفى أثارىـ  ،كيكثؽ بإعماليـ  ،كينتيي إلى أرائيـ  ،كاعمـ اف العمـ

إماـ العمؿ كالعمؿ تابعة  ،كيميمو اهلل السعداء  ،كيحرمو األشقياء .43
- 18

قاؿ رسكؿ اهلل (  ":)العمـ عمماف  :عمـ عمى المساف فذلؾ حجة اهلل

- 19

قاؿ رسكؿ اهلل (  ":)العالـ كالمتعمـ شريكاف في األجر " .45ركاه ابف

تعالى عمى خمقو  ،كعمـ في القمب فذلؾ العمـ النافع ".44ركاه الدارمي .

ماجو.
- 20

قاؿ رسكؿ اهلل (  ":)الميـ انفعني بما عممتني ،كعممني ما ينفعني ،

كزدني عمما ".46ركاه ابف ماجو .

 39سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح .28:
 40انًصذس َفسّ  ,انًقذيح .43:
 41انًصذس َفسّ .43:
 42انًصذس َفسّ,انًقذيح.29:
 43نى أجذ ْزا انذذٌج فً كتة انصذاح ٔ ,إًَا َقهتّ عٍ كتاب :صفذاخ تشتٌٕح يٍ انتشاث انعشتً ,82- 81 :ألًَُ أجذِ قذ جًع كم
يا ًٌكٍ اٌ ٌقال فً انعهى ٔانتعهى.
 44سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح .34:
 45سٍُ اتٍ ياجح  ,انًقذيح.27:
 46انًصذس َفسّ  ,انًقذيح .23:
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قاؿ رسكؿ اهلل (  ":)عممكا كبشركا  ،كيسركا كال تعسركا"

احمد بف حنبؿ .
- 22

قاؿ رسكؿ اهلل (  ":)تعممكا تعممكا  ،فإذا عممتـ فاعممكا"

الدارمي.
- 23

قاؿ رسكؿ اهلل ( ":)معمـ الخير كالمتعمـ في األجر سكاء "

 .47ركاه
.48ركاه
.49ركاه

الدارمي .
- 24

قاؿ رسكؿ اهلل (  ": )قارئ القرآف كالمتعمـ تصمي عمييـ المبلئكة

- 25

قيؿ لرسكؿ اهلل (":)ىؿ بقي شيء مف العمـ ال تعممو  ،قاؿ  :قد عمـ

".50ركاه الدارمي.

اهلل عز كجؿ خي ار  ،كاف مف العمـ ماال يعممو إال اهلل " .51ركاه احمد بف حنبؿ

.
- 26

قاؿ رسكؿ اهلل (  ":)أبث العمـ في أخر الزماف حتى يعممو الرجؿ

كالمرآة  ،كالعبد الحر  ،كالصغير كالكبير  ،فإذا فعمت ذلؾ بيـ  ،أخذتيـ

بحقي عمييـ " .52ركاه الدارمي .
- 27

قاؿ رسكؿ اهلل (  ":)اف العمـ كاإليماف مكانيما  ،مف ابتغاىما

- 28

قاؿ رسكؿ اهلل ( ":)اف ىذا القراف مأدبة اهلل  ،فتعممكا مف مأدبتو ما

- 29

قاؿ رسكؿ اهلل ( ":)مف عمـ عمما  ،فميعمـ الناس ".55ركاه الدارمي

- 30

قاؿ رسكؿ اهلل ( ":)مف يرد اهلل بو خي ار يفقيو في الديف ،كانما العمـ

كجدىما ".53ركاه احمد بف حنبؿ .
استطعتـ ".54ركاه الدارمي .

بالتعمـ".56ركاه البخارم .

 47يسُذ اإلياو ادًذ تٍ دُثم .239,283,365/1:
 48سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح .34:
 49انًصذس َفسّ ,انًقذيح .36:
 50سٍُ انذاسيً  ,تاب فضائم انقشآٌ .1:
 51يسُذ اإلياو ادًذ تٍ دُثم .369/5:
 52سٍُ انذاسيً ,انًقذيح .27:
 53يسُذ اإلياو ادًذ تٍ دُثم .243/5:
 54سٍُ انذاسيً  ,تاب فضائم انقشآٌ .1:
 55انًصذس َفسّ  ,انًقذيح .21:
 56صذٍخ انثخاسي,تاب عهى.10:
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الماحث الثاني :

األحاديث الناوية الواردة في افات العمم وعمماء السوء:
كقد اخترنا منيا عشرة أحاديث  ،كاكتفينا بشرح حديثيف منيا فقط .
- 1عف انس بف مالؾ ( )قاؿ  ،قاؿ رسكؿ اهلل (": )اف مف اشراط الساعة ،
اف يرفع العمـ  ،كيثبت الجيؿ كيشرب الخمر  ،كيظير الزنا  ،كتكثر النساء

كيقؿ الرجاؿ ك حتى يككف لخمسيف امرأة القيـ الكاحد ".57ركاه البخارم .

شرح الحديث :

يقكؿ األستاذ مصطفى محمد عمارة ":اف البر نذير مبيف لفناء العالـ  ،ىذه

الخمسة التي يذكرىا رسكؿ اهلل (  ، )فعمى قادة األمـ االنتباه ليا كاإلكثار مف
العمـ الشرعي الصادر عف قادة األمـ االنتباه ليا كاإلكثار مف العمـ الشرعي
 رب السمكات كاألرض كما بينيما فاعبده ك

الصادر عف الحكيـ القائؿ :

كاصطبركا لعبادتو ىؿ تعمـ لو سميا ، أنا ال أعد النبكغ في االختراعات الحديثة
عمما  ،الف اغمبيا لمحركب الشعكاء الضركس المدمرة  ،كما الحركب الماضية
ببعيدة  ،كانما اعد العمـ ىك التفقو في الكتاب كالسنة كىك فيـ آداب الديف ،
كالتكمؿ كالتجمؿ  ،كاالقتداء بأفعاؿ خاتـ المرسميف (

 )ك كاني اخش ل عمى

األمـ اإلسبلمية مف ىذه العكارض التي تنذر بدمارىا  ،كىي :
أ -عدـ العناية بعمكـ الديف .
ب -فشك الجيؿ .
ت -إدماف الشباب عمى الخمر .
ث -تبرج النساء كخبلعتيف كخركجيف عمى آداب الديف .
ج -إعراض الشباب عف الزكاج كتيتؾ الفتيات المائبلت المميبلت الفاتنات
 ،اسأؿ اهلل السبلمة

58

.

 57صذٍخ انثخاسي  ,تاب عهى ٔ,21:جاء فً سٔاٌح ٌ :قم انعهى ٌٔظٓش انجٓم .
 58جٕاْش انثخاسي تششح انقسطالًَ .62-61:
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كتب عمر بف عبد العزيز  :كلتفشكا السبلـ كلتجمسكا حتى يعمـ مف ال يعمـ  ،فاف
العمـ ال ييمؾ حتى يككف س ار  ،كاف تعاليـ الشرع  :الصدؽ كاألمانة  :كالزىد كالقناعة
 ،كالعفاؼ كاالستقامة كالحياء  ،فإذا رأيت الخصاؿ في بيئة فاحكـ بنقص دينيا كثمـ
إيمانيا كضعؼ إسبلميا  ،كانتظر قرب يكـ القيامة كما انبأنا(،)كقد قاؿ تعالى -:
 ظير الفساد في البر كالبحر بما كسبت أيدم الناس ليذيقيـ بعض الذم عممكا
لعميـ يرجعكف  ، أم أصابت الناس المصائب باألزمة كالقحط  ،كقمة اإلمطار  ،أك
شدة الفيضاف  ،كقمة اإلنتاج كالريع في المزركعات  ،ككساد التجارات  ،ككقكع
المكتاف في الناس كالدكاب  ،ككثرة الحرؽ  ،كمحؽ البركات مف كؿ شيء بسبب
معاصي الناس ككثرة ذنكبيـ كفجكرىـ  ،كتبرج نسائيـ ك قاؿ النسفي  :ليذيقيـ كباؿ

بعض أعماليـ في الدنيا ك قبؿ اف يعاقبيـ عمييا جميعا في اآلخرة " .59

- 2قاؿ رسكؿ اهلل (  ": )اف اشد الناس عذابا يكـ القيامة  ،عالـ لـ ينفعو اهلل
بعممو ".60

شرح الحديث :
اف ىذا يدؿ عمى عظيـ خطر العمـ ك فاف العالـ إما متعرض ليبلؾ األبد ،
أك لسعادة األبد  ،قاؿ الحسف البصرم – رحمو اهلل ": -ال تكف ممف يجمع عمـ
العمماء ك كطرائؼ الحكماء كيجرم في العمؿ مجرل السفياء ".
كقاؿ الخميؿ بف احمد  ":الرجاؿ أربعة :رجؿ يدرم كيدرم انو يدرم فذلؾ عالـ
فاتبعكه  ،كرجؿ يدرم كال يدرم انو يدرم فذلؾ نائـ فأيقظكه  ،كرجؿ ال يدرم كال
يدرم انو ال يدرم فذلؾ جاىؿ فارفضكه  ،كرجؿ ال يدرم كيدرم انو ال يدرم
فذلؾ مسترشد فأرشدكه))

61

كقاؿ سفياف الثكرم

– رحمو اهلل  ": -ييتؼ العمـ بالعمؿ فاف إجاب ق كاال

ارتحؿ ".
 59انًصذس َفسّ ٌُ,63-61:ظش  :فتخ انثاسي ششح صذٍخ انثخاسي ٔ تاب فضم انعهى .163-162 :
 60سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح .27 :
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كقاؿ ابف المبارؾ  ":ال يزاؿ المرء عالما ما طمب العمـ  ،فإذا ظف انو قد عمـ
فقد جيؿ ".
كقاؿ الفضيؿ بف عياض

– رحمو اهلل  ": -اني ألرحـ ثبلثة  :عزيز قكـ ذؿ

 ،كغني قكـ افتقر  ،كعالما تمعب بو الدنيا ".61

- 3قاؿ رسكؿ اهلل ( ": )العمماء ثبلثة  ،عالـ باهلل يخشى اهلل  ،فذاؾ العالـ

الكامؿ  ،كعالـ بأمر اهلل ليس بعالـ باهلل ال يخشى  ،فذلؾ العالـ الفاجر " .62

ركاه الدارمي

- 4قاؿ رسكؿ اهلل (  ":)تعممكا العمـ كانتفعكا بو  ،كال تعممكه لتتجممكا بو " .63
ركاه الدارمي .
- 5قاؿ رسكؿ اهلل (":)اف مثؿ عمـ ال ينفع  ،كمثؿ كنز ال ينفؽ في سبيؿ اهلل
".64ركاه احمد بف حنبؿ .

- 6قاؿ رسكؿ اهلل (":)اف اهلل ال يقبض العمـ انتزاعا ينتزعو مف العباد  ،كلكف
يقبض العمـ بقبض العمماء  ،حتى إذا لـ يبؽ عالـ اتخذ الناس رؤكسا جياال

 ،فسئمكا فأفتكا بغير عمـ  ،فضمكا كأضمكا" .65ركاه البخارم الدارمي.

- 7قاؿ رسكؿ اهلل (":)آفة العمـ النسياف  ،كترؾ المذاكرة ".66ركاه الدارمي

- 8قاؿ رسكؿ اهلل (":)مف كتـ عمما عنده  ،ألجمو اهلل بمجاـ مف نار " .67ركاه
ابف ماجة .

- 9قاؿ رسكؿ اهلل (":)ال خير في عبادة ال عمـ فييا ".68ركاه الدارمي .
- 10

قاؿ رسكؿ اهلل (  ":)ال تتعممكا العمـ لتباىكا بو العمماء  ،كلتماركا بو

السفياء  ،كلتصرفكا بو كج كه الناس إليكـ  ،فمف فعؿ ذلؾ فيك في النار

".69ركاه ابف ماجو  ،الدارمي .

 61إدٍاء عهٕو انذٌٍ 59 :ج.1
 62سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح .34:
 63سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح .34:
 64يسُذ اإلياو ادًذ تٍ دُثم .499/2:
 65صذٍخ انثخاسي  ,تاب عهى ٔ,34 :سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح . 26 :
 66سٍُ انذاسيً,انًقذيح .51:
 67سٍُ اتٍ ياجح  ,انًقذيح .24 :
 68سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح .29 :
 69سٍُ اتٍ ياجّ  ,انًقذيح ٔ , 23 :سٍُ انذاسيً  ,انًقذيح .27 :
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الخاتمة
ونتائج الاحث
كفي الختاـ يمكننا اف نجمؿ ما تكصمنا إليو مف نتائج في النقاط اآلتية :
- 1اف األحاديث النبكية الشريفة تمثؿ جزءا ميما مف حياة الرسكؿ الكريـ
( ، )كتجربة أخبلقية كقدر تاريخي  ،كمف ىنا تبرز أىميتيا في
الحياة الفكرية كاألخبلقية كالعممية  ،فيي المصدر الثاني لفيـ اإلسبلـ
بعد القرآف الكريـ .
- 2اف لمعمـ كالعمماء مكانة عالية في اإلسبلـ  ،كصمت إلى درجة
التقديس  ،كقد أشار القرآف الكريـ إلى ذلؾ  ،كما نصت عميو أحاديث
الرسكؿ (. )
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- 3اف لممتعمـ كالمعمـ آدابا ككظائؼ  ،البد لكؿ منيما االلتزاـ بيا
كاتباعيا السيما اف أراد المسمـ –(عالما أك متعمما ) -اف يككف عممو
كعممو خالصا لكجو اهلل تعالى .
- 4اف رسكؿ اهلل (  )ىك المربي كالميذب ألبناء ىذه األمة  ،فمـ يترؾ
مناسبة اال ككاف فييا مرشدا كمعمما ككاعظا  ،ككعظو لممسمميف كاف
مصحكبا برفؽ كشفقة حتى ال يضجركا أك يممكا مف ذلؾ الكاعظ
كاإلرشاد .
- 5ىناؾ أحاديث كثيرة في فضؿ العمـ كالتعمـ

كما اف ىناؾ أحاديث

كردت في بياف أفات العمـ  ،كعمماء السكء كىذه األحاديث بمجمكعيا
 ،تصؿ إلى ما يقرب مف ( )275حديثا  ،كىذا يدؿ عمى أىمية ىذا
الباب عند رسكؿ اهلل ( )كعنايتو بو .

وأخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين

الهوامش
- 1منهجنا التراوي
- 2منهجنا التراوي
- 3صفحات تراويه من التراث العراي
- 4سنن اان ماجه

- 5من الجاهمية الى االسالم
- 6من الجاهمية الى االسالم

- 7صفحات تراوية من التراث العراي
- 8مادئ التراية وصحيح الاخاري
- 9التراية عار التاريخ
- 10

سنن الدارمي

179

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون
- 11

التراية عار التاريخ

- 12

احياء عموم الدين

- 14

سنن الدارمي ومسند االمام احمد ان حنال

- 15

احياء عموم الدين

- 17

التراية عار التاريخ

- 18

التراية عار التاريخ

- 20

جواهر الاخاري

- 21

جواهر الاخاري

- 23

صحيح الاخاري وصحيح مسمم ومسند االمام احمد

- 24

جواهر الاخاري اشرح القسطالني

- 13

- 16

- 19

- 22

- 25
- 26

احياء عموم الدين

التراية عار التاريخ

التراية عار التاريخ

المعجم المفهرس اللفاظ الحديث الناوي

جواهر الاخاري اشرح القسطالني

جواهر الاخاري اشرح القسطالني

- 27

صحيح الاخاري  ،وصحيح مسمم

- 28

جواهر الاخاري

- 29

جواهر الاخاري

- 30

سنن اان ماجه

- 31

صحيح الاخاري  ،وسنن الدارمي

- 33

سنن اان ماجه و سنن الدارمي

- 34

سنن اان ماجه

- 36

سنن اان ماجه

- 32

- 35

صحيح الاخاري

سنن الترمذي
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- 37

سنن الدارمي

- 38

سنن الدارمي

- 40

سنن الدارمي

- 41

سنن الدارمي

- 43

صفحات تراوية من التراث العراي

- 44

سنن الدارمي

- 46

سنن اان ماجه

- 47

مسند االمام احمد ان حنال

- 49

سنن الدارمي

- 50

سنن الدارمي

- 51

مسند االمام احمد ان حنال

- 53

مسند االمام احمد

- 54

سنن الدارمي

- 55

سنن الدارمي

- 56

صحيح الاخاري

- 57

صحيح الاخاري

- 59

جواهر الاخاري

- 60

سنن الدارمي

- 62

سنن الدارمي

- 39

- 42

- 45

- 48

- 52

- 58

- 61

سنن الدارمي

سنن الدارمي

سنن اان ماجه

سنن الدارمي

سنن الدارمي

جواهر الاخاري

احياء عموم الدين
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- 63

سنن الدارمي

- 64

مسند االمام احمد ان حنال

- 66

سنن الدارمي

- 67

مسند اان ماجه

- 69

مسند اان ماجه و سنن الدارمي

- 65

- 68

صحيح الاخاري وسنن الدارمي

سنن الدارمي

المصادر والمراجع
- 1إحياء عمكـ الديف /لئلماـ الغزالي ،القاىرة 1306،ى .
- 2التربية عبر التاريخ ( مف العصكر القديمة حتى أكائؿ القرف العشريف
)/الدكتكر عبد اهلل عبد الدايـ ك ط(

 ، 1973 ، )1دار العمكـ لممبليف ،

بيركت  ،لبناف .
- 3جكاىر البخارم بشرح القسطبلني  /لمدكتكر مصطفى محمد عمارة
ط(،1983،)1مطبعة بابؿ  ،بغداد .
- 4سنف ابف ماجة  /البف ماجو ك تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي القاىرة ،
1952ـ.
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- 5سنف أبي داكد  /ألبي داكد  ،ط( ، )1مصر 1952 ،ـ.
- 6سنف الدارمي  /لمدار ـ م  ،محمد بف اسماعيؿ ،دمشؽ  1349 ،ى .
- 7صحيح البخارم  /لئلماـ البخارم ك مطبعة ألبابي الحمبي  1377 ،ى.
- 8صحيح مسمـ  /لئلماـ مسمـ بف الحجاج  ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي ،
القاىرة 1955 ،ـ.
- 9صفحات تربكية مف التراث العربي  /خميؿ إبراىيـ السامرائي  ،مطبعة
اكفسيت رافد 1984 ،ـ.
- 10

فتح البارم بشرح صحيح البخارم  /البف حجر العسقبلني  ،ط( ، )2

 ، 1959دار المعرفة  ،بيركت  ،لبناف .
- 11

القرطبي  ،االماـ ابك عبد اهلل ،

 671ىػ  .الجامع الكبير الحكاـ

القراف  .ب.ت
- 12

مبادئ التربية ك تطكرىا كاتجاىاتيا الحديثة  /لمدكتكر محمد عمي

نايؼ  ،كالدكتكر عبد األمير الككيؿ  ،كالدكتكر عبلء كامؿ العمر ،
ط( 1413،)5ى 1992،ـ ،مطبعة ك ازرة التربية  ،بغداد .
- 13

مسند اإلماـ احمد بف حنبؿ  /لئلماـ احمد بف حنبؿ  ،بيركت  ،لبناف

 ،ال طبعة  ،ال تاريخ .
- 14

المعجـ المفيرس أللفاظ الحديث النبكم  /رتبو كنشره ،

كنسنؾ

كمنسنج  ،مع الدكتكر محمد فؤاد عبد الباقي  ،ج( ،)4مطبعة بريؿ  ،مدينة
ليدف 1962 ،ـ.

- 15

مف الجاىمية إلى اإلسبلـ  /لؤلستاذ السيد أبي الحسف الندكم ،

منشكرات المكتب اإلسبلمي  ،جنيؼ ك سكيس ار  ،ال طبعة  ،ال تاريخ .
- 16

منيجنا التربكم دراسة مكضكعية في رحاب التربية اإلسبلمية  /لعبد

الحافظ الكبيسي  ،ط(1407 ،)1ى 1987 -ـ ،مطبعة الحكادث .
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