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 ؟يـقةَ الد   العؾومَ  مُ داذا كتعؾ   -98

 اخلطبة األوىل 

َد هللإ ِ َؿح ؾِ  ن  اْلح َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه اهللُ َفاَل ُمِضل  َلُه، َوَمنح ُيضح َؿُدُه َوَكسح لح َفاَل َهاِدَي َلُه، َكحح

ًدا َطبحُدُه َوَرُسوُلُه. يَك َلُه، َوَأن  ُُمَؿ  َدُه الَ َذِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِل  اهلل َوحح  َوَأشح

  .أما بعد

أَيا اإلخوُة الؽراُم، غدًا الؼريُب يبدأ طاٌم درادٌّ جديٌد، َتػتح فقه دوُر التعؾقِم 

اَدها من اِرسني، ذكورًا وإكاثًا، لقتعؾ ؿوا العؾوَم  أبواََبا، وتستؼبل ُرو  الطالِب والد 

وادعارَف بشت ى صـوفِفا وفروِطفا الديـقِة والدكقويِة، وال خيػى أن ذلك يؽؾ ُف كثرًا 

وِل واألمِم أمواالً صائؾة وجفودًا مضـقًة وأوقاتًا صويؾًة.  من الدُّ

راد  اجلديِد أن كسلَل أكػَسـا صالبًا فؿن اجلديِر بـا مع إذاقِة شؿِس هذا العاِم الد

ومعؾؿني، داذا كلُّ هذه اجلفوِد ادسخرِة واألمواِل ادبذولِة يف الرتبقِة والتعؾقِم؟ ويف 

اها الطالُب يف مجقِع مراحِل  اجلواِب طذ هذا السماِل كؼول: إن العؾوَم التي يتؾؼ 

 دراستفم كوطان: 

عِرُف العبُد رب ه ومواله، فقعِرُف اهللَ تعاىل وما جيُب طؾوٌم ديـقٌة وذطقٌة َبا ي األول:

 والصػاِت، ويعرُف َبا كبق ه ُمؿدًا 
ِ
 اهلل طؾقهصذ  له من الربوبقِة واأللوهقِة واألسامء

وحؼوَقه، ويعرف ما حيتاجه من األحؽاِم الرشطقِة، كلحؽام الطفارِة والزكاة  وسؾم 

  والصقام واْلج  وادعامالت وغر ذلك.

وهذا الؼسُط من العؾِم واجٌب طذ كل  مسؾٍم ومسؾؿٍة، إذ حاجُة الـاِس إىل العؾوِم 
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الرشطقِة فوَق كل  حاجٍة، وهذا الـوُع من العؾِم هو الذي جاءت الـصوُص الرشطقُة 

 بنجيابِه واْلث  طؾقه وبقاِن فضؾِه. 

ؾوٌم مدكقٌة دكقويٌة، َبا من العؾوِم التي يدرسفا الطالُب يف مراحِل تعؾقِؿفم ط الثاين:

ُم الدارسون ما يصؾحون به معاَش الـاِس، ويِؼقؿون ُدكقاهم، وحيُصل به طامرُة  يتعؾ 

 األرِض، كُعؾوِم الطب  واْلساِب والَػَؾِك والصـاطِة واهلـدسِة والزراطة وغر ذلك.

كاصٌح بصٌر  وتعؾُُّم هذا الـوِع من العؾوِم فرُض كػايٍة طذ ادسؾؿني، فنكه ال يشكُّ 

وال طاملٌ خبٌر بلن تعؾَُّم العؾوِم اددكقِة الدكقويِة العرصيِة أضحى القوَم رضورًة حقاتقًة، 

ومسللًة مصريًة بالـسبة ألمة اإلسالم، فنكـا أَيا ادممـون يف سباٍق حضاريٍّ مع أمِم 

ا يف مجِع ال تعرف الـوَم، أمٌم تصُل الؾقَل بالـفاِر، تسابق الريَح طزيؿًة وكشاص ًا وِجدًّ

العؾوِم وحتصقؾِفا، ثم االستػادِة مـفا وتسخِرها يف خدمِة أهدافِفا وغاياِِتا 

ومصاِْلفا، فام أشد  حاجَتـا أَيا ادممـون إىل إدراِك هذه اْلؼقؼِة والعؿِل طذ إشاطتِفا 

فوِد ادضـقِة بني ادعؾؿني وادرب ني والطالِب وادتعؾؿني، لُقدِركوا الغايَة من هذه اجل

 واألمواِل ادبذولِة يف التعؾقِم والرتبقِة. 

وُل واألُمُم وممسساُت  أَيا اإلخوُة الؽراُم، إن هذه اجلفوَد الضخؿَة التي تبذهلا الدُّ

ا، تـتزُع بواسطته الوضائَف وتؽتسب  التعؾقِم لقس غايَتفا أن يؽون العؾُم جتاريًّ

ديِن ادتعؾؿني ودكقاهم، واالرتؼاُء باألمِة األمواَل، بل غايُتفا اْلؼقؼقة إصالُح 

 واالرتػاُع بالبالِد إىل درجاِت الِعز  ومراتِب الرشِف، والسبق والسقادة. 

أَيا ادعؾؿون وأولقاَء أموِر ادتعؾؿني، اتؼوا اهلل تعاىل فقؿن اسرتطاكم اهللُ إياهم، 
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إلقفم العؾَم وادعرفَة،  واحرصوا طذ تربقتِفم وتعؾقِؿفم العؾوَم الـافعَة، حب بوا

كقا إال بالعؾم . ين والدُّ فعِة يف الد  بوهم فقفا، اغرسوا يف كػوِسفم أكه ال سبقَل لؾر   ورغ 

 فااالعؾُم يرفااُع بقتااًا ال طااامَد لااه
0      

اِف    ()واجلفُل َيدُم بقَت الِعز  والرش 

0 

 .أَيا ادممـون

ا، إن ديَن اإلسالِم ديٌن يعظ م العؾَم الـافعَ  ، سواء كان طؾاًم ديـقًا أو طؾاًم مدكقًّا دكقويٍّ

ُل طذ ُمؿٍد الـبي ادرسل   وال طجَب يف ذلك، فنن أوَل كؾؿٍة ابتدَأ َبا الوحيُّ ادـز 

والؼراءُة  اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق﴾هي قوُل اهلل تعاىل: ﴿ وسؾم  اهلل طؾقهصذ 

 طظُم. مػتاُح العؾوِم وباَُبا األ
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