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 من زاوية تربوية
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سؤال تعجبي؛ فالعلم هدفه  فمهم الاهراهت سيرهه وها سال بههؤ ل ها طها سيهه،ما ني ها  سن ه  

يحقق العلم ذله  سههر قعقهد  هعت اله علم   يلعها الداعسه ن فعهاهرن ،هو فمهه    سد رههرن ،هو  عس ه  

ي،همهق العلهم ،هو ااتمهاى ع ه     سي داخا عندهم املرهاهمم ساملطه،اتا   سدطههف  رهع العلهم سله  

الاههههراهت افة لرهههها هههههر الاايهههها  سايههههو  ال،الههههت قل  ههههها طههههاملرا  ساملعلرقهههها  ال ههههي   يرمههههم ق  هههها    

 القلما س  ي،هق ق  ا سرى األقا.

فه  ي،همههق لعلههم  سن فمههم س  فمهم للعلههم طههدسن يبهههما  سالعجمهت نهنهها هههتى امل  ططهه ن 

العلهههرل ال هههي ي ططهههرا فع ههها   سدطهههعهرن ا ع ههه  الداعسههه ن ع هههم يتههههاعسن سدتههههاطقرن ،هههو سهههبما تعقمهههد 

بهههههالا العلههههم ساعيهالهههه  طااتمههههاى  طهههها سد رههههاختسن ط طههههعمت قحايههههتا  م س  هههه  م ساق حاههههها  م ألن هههها 

جهها    ههعها سقعقههدى   سلههم يرمهمهها    القلمهها قههس الداعسهه ن  س هههرا نس يناسههرا نن المههد  الههت    

مرضهههل الاهههاقس   سلههههما الطهههعت  سدقهههدل ااتلهههرل  سدههههد  للهعلهههم ههههر يبههههما العلهههم للداعسههه ن ف

 ،و النهاذج سال ،همقا   سدحرل الداعس ن   سدحه  م ،و قا ي  العلهما قمها كان هرعما. املعلم

ن يلمثهههرن سعا  املعلهههم الههههم يبهههها لمهههم املعقهههد  سدرضهههل لمهههم الاهههاقس  سد خهههه ر سالداعسههه

؛ سال رك هو سللمايه   سال ،همهق سق ،لهايه ؛ فههل  ط يدي م ،و يدعج تعلممي يتناست قع العلم سلهمع ه 

يلعلمم نعهق فمها   سن ثو سعما طهراهمم العلهم سي،همقايه   سدطههف ههها املعلهم هاباها عطهت    ع هم 

نه  لم يرعا ،و ااتقمقا ش ئا جديدا سإهها فقها فمهم العلهم سلهمع ه  سفلههر   سالاايها قهس تعلهه ؛ 

 فبه،  سقدق  قهتها ا للداعس ن.

املثههههال ،هههو قلهههال يبههههما العلههههم  - ههه   ل علمههه  سسهههلم –يهههتن لنههها املعلهههم األعاههههم  سلقهههد

سيقديهههه  سهههم    ههها لمنههها لله علهههه ن  سقهههس اههههم ن ههههحرا ن ثهههو فمهههها ساسهههتمعاطا سي،همقههها سهقههه  لمههههها 

العلهههم؛ فمههههاهر يههههت  ع ههه  األعتالهههه  الهههههم نعا  الههههديس ،هههو نبههههها  ههههرعى فهههه ،مع نن يرمههههها سد،هقمهههها ،ههههو 

عضهه ي ل -ح ههاج   هه  ا سهه رمال ع  هها قههس ن ههد ؛ فعههس عهههتس سههرمان طههس عهههد ل الثقرهه    مايهه   س  ي

   نس ل عنه  ن هدا   هو    قهال :   قها لقنهت  -عن 
ً
قال :   قلت : يا عسرل ل   قا  و ،و اإلس ل قر 

 طاهلل ام اس قم  )عسا  قهلم ،و صتمح (.

ق ال ،همهههق؛ سلكهههس هاهههتا للهههوا م العلهههم فهههها نعس  ا خ طهههاع  سقههها نجهههها ال بههههما  سقههها ن 

التاجههههع   هههه  الدعاسهههها سالهحههههل ،ههههو ق ههههايا  افة لرهههها تتههههعت كهههها علههههم قههههس العلههههرل  سا  ا   العلههههرل 

تعقمهههدا ع هههم بههههالص ا  قهههها  هههعت ع ههه  الداعسههه ن اسهههتمعال ا    سناهههت ذلههه  ع ههه  فمهههم ال،الهههت للعلهههم 
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طه ن  سن ههحنا طهاهاسا  يهت   قها سي،همق   ساهرطا العلم عس ق هايا  لهدى الداعسه ن طها سامل  ط

 تههع سقا يحرع  ن فمم .

سلعههد نن يب  ههي ال،الههت قهههس ال علههمم سد ههتج   ههه  سههرق العههها يكتتههه  ال اعاهها؛ نن كهها قههها 

تعله  نس جا قا تعله  سقض ى فم  اللما و ال،رال ل   ل  ع قها طهالراقع   س  ي،هقه  ،هو ااتمهاى ؛ طها 

سلهه ل ق عجهها: ملهاذا  عسهت كها ههه  العلهرل   سههها الكهم   ي،هق  ،و قلال عهل  امل  طص فمه ؛ 

 الما ا قس املعلرقا ؟!

سهههها كلهه  ي حههها قهههئرلم   سايههعرا املنههاوا  الهههم لهقههرا قاعههدى ذ تههها ن ههد اللوطههرد ن 

؛ سهههو قاعهههدى   هههل ساعقهه  لههه   سههههو  -ع هههه  ل -الهههاع دس ،هههو قطههت األسههه اذ الهههد  رع   ن هههد املمهههدم

 رقا  س تر نذهان ال، ن ل ا   سن سعو سفمم سيرظم  لما ،و ااتماى.يقطد ل ا جهع املعل

 ن العلههههههم   قمههههههها لهههههه   ذ لههههههم ي،هههههههق س  سههههههبما لل ،همههههههق سههههههرى الرمههههههم سال حلمهههههها سالنقههههههد 

ساإلطهههدا   س  سهههبما ل ههها قههها سههههق طهههدسن اه قههها  املعلرقههها    سيبههههما العلهههم   هههى ي هههرن قهتههههها ا 

تمههههههاى  ستلههههههجمع ال،الههههههت ع هههههه  ذلهههههه  قههههههس خهههههه ل ال رك ههههههو للداعسهههههه ن  قههههههع اخ ماعقهههههها يههههههتيها قنهههههه  طاا

هههان  سقههههاعدي  ع هههه  الر ههههرل اتلهههرل الق ههههايا بهههههمرلا سلههههت  سعههههدل عفههههس نم  ههها يقدقهههه  لاملهههها كه

  راطا قمها كان ساذجا.

سل بهههما العلههم عههدى ق ،لههها  نههمهها؛ املعلههم املهه هكس قههس قا يهه  العلهمهها   املههدع  لهبمهها 

ي طالناتدههههها  قهههههتسعا طاملرهههههاهمم العلهمههههها طههههههه ردا  ا افة لقههههها العلهههههم ال هههههي يههههههدن قهههههس ااتقههههها ق سيب  ههههه

سالقهههراه ن العلهمههها  قهههع ع ههها ذلههه  كلههه  طالق هههايا ال هههي فعههههى العلهههم طتناسلمههها س عاسهههص ا  سقهههدى اعيهههها  

 ذل  طااتماى.

 ن يبهههما العلههم يح ههاج   هه  قنههاوا ق،ههرعى قن قههاى افت ههرى سفههق قعههاي و علهمهها يت ههل ع هه  

املمههههم املههههه حدي   القههههديم امللههههوس   سع هههه  قهههها لهههه  اعيههههها  طه ،لههههها  سههههرق  الكمهههه    الكههههم  سع هههه 

 العها  سا  ماجا  الداعس ن املعتفما ساملماعدا سالرجداهما ،و عطت الكرايا .

ا   شهههه  فمهههه  نن اسهههه  دال ال قنمهههها  فهههههاعد بتهههه ا  ه ههههو ،ههههو يحقمههههق قهههها سهههههق؛  ذا هههههسق

دس  رع ذهنمها صهتمحا لاتقها ق ساملرهاهمم سظرت ط،تدقا علهما تهاعد ع   ا تهان العلم سي ر 

ها ألبعا ههها سيه،همقا  هها ،ههو ااتمههاى؛ فكههها  العلهمهها قههها يلعهها ال،الههت ن ثههو اسههتمعاطا لمهها  سن ثههو   عاكه

 يقرلرن   رعى تاهي عس نل  كلها .

 هههههههل  يلعههههههت الرالههههههدان  سعا قمههههههها ،ههههههو يبهههههههما العلههههههم قههههههس خهههههه ل قناقتهههههها األطنهههههها  فمههههههها 

 له ئا ال ي فع ترن فع ا   سقا يدسع  رلمم قس ن داي .ي علهره  سع قا ذل  طا



 من زاوية تربوية

 لماذا نعقد العلم؟!

 

 خالد عرفانأ.د/ 

 

 

- 668 - 

 ن يبهما العلم فتاع  فم  العديد قس األلتا  طد ا قهس سايه و املنهاوا اهص ها  طرسها ا 

اإلع ل  قتسعا طاألستى ساملدعسا ساملسجد ساألهديا سكا املؤسهها  افج هعمها ال هي تههاهم بته ا نس 

 طآخت ،و ينرمه املنها املدعس ي.

ههههههما العلهههههرل ،هههههو يهههههر  قههههها سههههههق س اخ طهههههاع ههههههر الههههههما امله نهههههع  فهقهههههدع سهههههمرل    ن يب

 سإق اهما الر رل  لم  طقدع  عر ا ينرمه .

س،هههو ن ايههها ققهههال ي نههههه  ،هههو نذن املعلهههم قههها   : قهههس ف هههل    يطهههعت العلهههم ع ههه  نطنا ههه   

سيهههدعج قعمهههم ،هههو  سا ع  ،هههو  اخلمهههم نن املههها ى سهههملا  س  يرجهههد نم  هههعر ا فع ههها  ساطهههدن قعمهههم طالههههما

املراهمم العلهما   ى يب قا قع  ال،الت بهمرلا سلهت  سن  هعر ا قهدعكا نبعها  املرمهرل س هرعي  

الههنمهها قههع ي،همقهها  ق نرعهها لمهها   م  هها سهه  علم ال لهمههه نم علههم قههس العلههرل قمههها كههان  ههعها ألههه  

فكهههها يقرلهههرن   املههها ى  نقهههها علمههه  قهههس الهدايههها سلديههه   هههرعى ذهنمههها عهههس املههها ى طان ههها سهههملا سقبهههه،ا 

نسهه اذ  فكههم قههس املههرا  الدعاسههما ال ههي ن هبناههها بهههبت املعلههم س ههم قههس قهها ى  تهناههها بهههبت املعلههم 

ني هها  فهه  يرجههد علههم  ههعت س  علههم سههما   سإهههها هنهها  قعلههم فههاهم سقهها ع ع هه  ا فمههال  فتجهها    

 رذجا يح هى.هه -    ل علم  سسلم -تعقدسا العلم  سخهسا قس املعلم األعام
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