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 العلم طريقاً يسلك الى الجــنة 

 
 أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن اْلِكَراُم! 

نإَساِن الطُُّرَق الَّتِي تُفإِضي  ِ ََلِم ِهَي تَعإِليُم اْلإ سإ ِ إِنَّ أََحدَ الِحَكِم من ِرَسالَِة اْلإ

إِلَى  تَاٌج  ُمحإ نإَساَن  ِ اْلإ َوإِنَّ  َوإِنإَهائِِه.  ِل  الإَجهإ َوإَِزالَِة  َوالإَحِقيقَِة،   ِ الإَحق  إِلَى 

َوا َدَِب  اْلإ َوإِلَى  َوالتَّعَلُِّم  َمَكانَتُهُ. التَّعإِليِم  َكانَتإ  َوأَي اً  ِسنُّهُ  َكاَن  أَي اً  بِيَِة  لتَّرإ

نإَساَن   ِ ِكنُهُ  ال  َوذَِلَك ِْلَنَّ اْلإ ً أن ييُمإ ماً َصِحيحا يِ فَهإ ُم الإَوحإ إال من خَلل   فَهإ

َوالتَّعَلُّمِ  ِكنُهُ  الإِعلإِم  َويُمإ يُنِيرُ   كذلك.  أَنَّهُ  َكَما  َماُرهُ.  َوإِعإ َعالَِمِه  قَلإبَهُ   بِنَاُء 

دَانَهُ بِالإِعلإِم. َوبه يَبإلُُغ الإغَايَةَ ِمنإ َوَراِء الإَخلإِق. َوبِالإِعلإِم أَيإضاً  َوُروَحهُ َوِوجإ

َدَِب. ََلِق َواْلإ َخإ فَُر بِاْلإ  يَظإ

 أَيَُّها اْلُمْسِلُموَن اْْلَفَاِضُل!

يَعإلَُم  ُسبإَحانَهُ الإعَِليُم الَِّذي  ُسبإَحانَهُ َوتَعَالَى. فَُهَو  دََر الإِعلإِم هَُو هللاُ  إِنَّ َمصإ

. َوبِالتَّاِلي، فَإِنَّ  نإَساَن َما لَمإ يَعإلَمإ ِ ٍء. َوهَُو الَِّذي َعلََّم بِالإقَلَِم َوَعلََّم اْلإ كُلَّ َشيإ

ِ عَ  َنإِشَطةَ الإِعلإَم مهم للتقرب الى َّللاَّ يَماِن. َوإاِلَّ فَإِنَّ اْلإ ِ زَّ َوَجلَّ وتحقيق اْلإ

َوبَِهدَِف  فحسب  يَِويٍَّة  الدُنإ َوالَمنإافَع  الح  الَمصإ ِل  أَجإ ِمنإ  تُقَاُم  الَّتِي  الإِعلإِميَّةَ 

أَ  لََها  لَيإَس  الإفََساِد،  إِلَى  تََمعَاِت  الإُمجإ َوَجر ِ  الظُّلَُماِت  إِلَى  َفإَراِد  اْلإ دإنَى َجر ِ 

ٌب ِمنإ الإعَبَِث، وقد   وهَذَاقِيَمٍة ِعنإدَ هللاِ ُسبإَحانَهُ َوتَعَالَى.   السَّعإيِ هَُو َضرإ

اْلَحيَاةِ  َسْعيُُهمْ  َضلَّ  الَِّذينَ " وتعالى سبحانه قال الدُّْنيَا  فِي 

 1ُصْنعًا" يُْحِسنُونَ  أَنَُّهمْ  يَْحَسبُونَ  َوهُمْ 

 اْلُمْؤِمنُوَن اْْلَفَاِضُل!أَيَُّها 

تَعَالَى،  لُهُ  قَوإ الإَكِريِم  آِن  الإقُرإ فِي  َوَردَ  لَقَدإ 

َ  يَْخَشى إِنََّما" إِنَّ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  ّللاَّ َ  اْلعُلََماُء  َغفُورٌ  ّللاَّ إِنَّ   2"َعِزيٌز   ، أََجلإ

َرب ِنَا َعزَّ  ِلَمعإِرفَِة  َوِسيلَةٌ  هَُو  ،الإِعلإَم  َوتَعإِظيِمِه    َوَجلَّ َمَحبَّتِِه  عَاِر  تِشإ سإ َواِلِ

ِمنإ   َشكإٍل  أَيَّ  فَإِنَّ  آَخَر،  َجانٍِب  َوِمنإ  الدََّواِم.  َعلَى  قُلُوبِنَا  فِي  ُسبإَحانَهُ 

أَنَّ   بَيإدَ  قِيَمٍة.  ذَا  هَُو  نإَسانِيَِّة  ِ ِلْلإ الإُمِفيدَةِ  َوالإَوَسائِِل  الإعُلُوِم  َكاِل  أَشإ

تِقإ  سإ ِ ِخَرةِ تَتََحقَُّق ِمنإ ِخََلِل تِلإَك الإعُلُوِم االإ َراَر فِي الدُّنإيَا َوالسَّعَادَةَ فِي اْلإ

المجتمع   لخدمة   ِ بِيِقي  التَّطإ الإَجانِِب  في  الإعََمِل  إِلَى  ُل  تَتََحوَّ الَّتِي 

أَ  َحتَى  َكبِيَرةٍ  يٍَّة  بِأَهَم ِ يَتََمتَُّع  َر  َمإ اْلإ هَذَا  َوإِنَّ   . َرسُولَنَا  نَّ  واْلنسانية 

ََل   ِعْلٍم  ِمْن  سُْبَحانَهُ  بَِرب ِِه  اِْستَعَاذَ  قَْد  َوَسلََّم  َعلَْيِه  َصلَّى هللاُ  اْلَحبِيَب 

 3.يَْنفَعُ 
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