
ایات قرانیة عن المعلم وفضل طلب العلم
ففي ھذه المناسبة التي یحتفل بھا العالم في القریب العاجل، یستعدون لھا خیر استعداد في كافة الفعالیات التي ترتبط بالمؤسسة

الّتعلیمیة، وكذلك األمر بالنسبة للدول العربیة واإلسالمیة، التي یأخذ فیھا االحتفال بھذه المناسبة طابع إسالمي، ولذلك یتم السؤال عن
ایات قرانیة عن فضلقول هللا تعالى في قرآنھ الكریم عن الُمعلمین والِعلم ودرجاتھم، وفي مقالنا الیوم سوف نقدم عدة فقرات فیھا

والُعلماء والِعلم.المعلم
ایات عن المعلم

لقد أنصف رب العزة والجاللة عباده، بأن قدر درجاتھم بین البشر الذین خلقھم، وھذا من باب التعریف بالفضائل التي من هللا تعالى
على عباده بھا، كما ھو الحال مع فضیلة العقل التي تفضي إلى الِعلم، ومن تلك اآلیات الكریمة التي وصفت العلماء نذكر:

ا ِعْنَدهُ● ا َرآهُ ُمْسَتِقّرً قال هللا تعالى في سورة النمل: {َقاَل الَِّذي ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب أََنا آِتیَك ِبِھ َقْبَل أَْن َیْرَتدَّ إَِلْیَك َطْرفَُك َفَلمَّ
َماَشَكَرَوَمْنأَْكفُُرأَْمأَأَْشُكُرلَِیْبلَُوِنيَربِّيَفْضِلِمْنَھَذاَقاَل ]1َكِریٌم}[َغِنيٌَّربِّيَفإِنََّكَفَرَوَمْنلَِنْفِسِھَیْشُكُرَفإِنَّ

َناٌت ِفي ُصُدوِر الَِّذیَن أُوُتوا اْلِعْلَم َوَما َیْجَحُد ِبآَیاِتَنا● وقال هللا تعالى في سورة العنكبوت عن الذین أوتوا الِعلم: {َبْل ُھَو آَیاٌت َبیِّ
الُِموَن}[إِالَّ ]2الظَّ

وقال عنھم رب العزة والجاللة في سورة سبأ من الذكر الحكیم: {َوَیَرى الَِّذیَن أُوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنِزَل إَِلْیَك ِمْن َربَِّك ُھَو اْلَحقَّ●
]3اْلَحِمیِد}[اْلَعِزیِزِصَراِطإَِلىَوَیْھِدي

آیات عن المعلم والعلم
لطالما كان مصطلَحي الِعلم والُمعلم من المصطلحات المترادفة التي تذكر معاً في أي مجلس ومكان، وكذلك األمر في القرآن الكریم،

إذ أن ھذین المصطلحین مترادفین في الكثیر من اآلیات القرآنیة الكریمة، ومنھا نذكر اآلتي:
قال هللا تعالى في كتابھ العزیز عن خیر الُمعلمین وأطھرھم، نبینا محمد -علیھ الصالة والسالم- في سورة الجمعة: {ُھَو●

یِھْم َوُیَعلُِّمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضَالٍل یِّیَن َرُسوًال ِمْنُھْم َیْتلُو َعَلْیِھْم آَیاِتِھ َوُیَزكِّ الَِّذي َبَعَث ِفي اْألُمِّ
]4ُمِبیٍن}[

ُ اْلَملُِك اْلَحقُّ ۗ َوَال● وقد أمرنا هللا تعالى أن نسعى دائماً إلى المزید من الِعلم، وھو الذي قال في كتابھ العزیز: {َفَتَعاَلى هللاَّ
بَِّوقُلَۖوْحُیُھإَِلْیَكُیْقَضٰىأَنَقْبِلِمنِباْلقُْرآِنَتْعَجْل ]5ِعْلًما}[ِزْدِنيرَّ

أَْجُر المعلم عند هللا
إن هللا تعالى ھو العدل المطلق الذي ینصف عباده، إن كان ذلك في الدنیا واآلخرة، وإنما الُمعلمین من عباده الذین جعل لھم درجات

علیا في الدنیا واآلخرة، وكان لھم جزاء ذلك األجر الكبیر، ومن اآلیات الكریمة التي أفضت إلى ذلك، نذكر ما یلي:
ُحوا ِفي اْلَمَجالِِس َفاْفَسُحوا● َھا الَِّذیَن آَمُنوا إَِذا ِقیَل َلُكْم َتَفسَّ قال هللا تعالى في كتابھ الحكیم عن مقام وأجر أھل الِعلم: {َیا أَیُّ

َُیْفَسِح َُیْرَفِعَفانُشُزواانُشُزواِقیَلَوإَِذاَۖلُكْمهللاَّ َُۚدَرَجاٍتاْلِعْلَمأُوُتواَوالَِّذیَنِمنُكْمآَمُنواالَِّذیَنهللاَّ ].6َخِبیٌر}[َتْعَملُوَنِبَماَوهللاَّ
ْن ُھَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْیِل● قال هللا تعالى عن درجة أھل الِعلم وعْلمھم ومقامھم عند رب العزة والجاللة، ومقامھم بین الناس: {أَمَّ

ُر أُولُو اْألَْلَباِب * َما َیَتَذكَّ ِھ ۗ قُْل َھْل َیْسَتِوي الَِّذیَن َیْعَلُموَن َوالَِّذیَن َال َیْعَلُموَن ۗ إِنَّ َساِجًدا َوَقاِئًما َیْحَذُر اْآلِخَرَة َوَیْرُجو َرْحَمَة َربِّ
اِبُروَن أَْجَرُھم ِبَغْیِر َما ُیَوفَّى الصَّ ِ َواِسَعٌة ۗ إِنَّ ْنَیا َحَسَنٌة ۗ َوأَْرُض هللاَّ ِذِه الدُّ ُكْم ۚ لِلَِّذیَن أَْحَسُنوا ِفي َھٰ قُوا َربَّ قُْل َیا ِعَباِد الَِّذیَن آَمُنوا اتَّ

]7ِحَساٍب}[
فضل المعلم في القرآن والسنَّة

إن القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، ھم المصدر الشرعي ألمة المسلمین قاطبة، ومنھا تعلمنا أفضال هللا تعالى على العبد،
وأفضال العبد على العبد، وفضل العبد عند ربھ األعلى ونبیھ، ومن تلك األفضال من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، نذكر ما

یلي:
فضل المعلم في القرآن

لقد ذكر هللا تعالى فضل أھل الِعلم مبیناً مقامھم ودرجاتھم في آیات عدة، ومنھا قولھ تبارك وتعالى في سورة فاطر: {إِنََّما●
ََیْخَشى َإِنَّاْلُعَلَماُءِعَباِدِهِمْنهللاَّ ]8َغفُوٌر}[َعِزیٌزهللاَّ

َرهُ● وقال هللا تعالى في فضل من وصل إلى الِعلم من كلمات ربھ التامات: {ُھَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَیاًء َواْلَقَمَر ُنوًرا َوَقدَّ
ِنیَنَعَدَدلَِتْعَلُمواَمَناِزَل َُخَلَقَماَواْلِحَساَبالسِّ ُلِباْلَحقِّإِالََّذلَِكهللاَّ ]9َیْعَلُموَن}[لَِقْوٍماْآلَیاِتُیَفصِّ

ة النبویة الشریفة فضل المعلم في السنَّ
قال النبي -علیھ الصالة والسالم- في فضل َطلب الِعلم وفضل أھل الِعلم وناقلیھ إلى الناس: "من سلك طریًقا یطلُب فیھ علًما، سلك هللاُ
بھ طریًقا من طرِق الجنِة، وإنَّ المالئكَة لتضُع أجنحَتھا رًضا لطالِب الِعلِم، وإنَّ العالَِم لیستغفُر لھ من في السماواِت ومن في األرِض،

والحیتاُن في جوِف الماِء، وإنَّ فضَل العالِم على العابِد كفضِل القمِر لیلَة البدِر على سائِر الكواكِب، وإنَّ العلماَء ورثُة األنبیاِء، وإنَّ
ُثوالماألنبیاَء ُثوادرھًما،والدیناًراُیورِّ ]10وافٍر"[بحظٍّأخذأخَذهفمنالِعلَمورَّ

ایات قرانیة عن فضل طلب العلم
لطالما كان الِعلم من األمور الجوھریة التي تصب في عمق رسالة اإلسالم، حتى جعلھ هللا تعالى من األمور المكلف بھا أي إنسان

مسلم، وذكرھا في آیات عدة في قرآنھ الكریم، والتي نذكر منھا ما یلي:



لقد آتى هللا تعالى الِعلم من شاء من عباده الصالحین ورسلھ وأنبیائھ، وھو الذي قال في كتابھ الحكیم: {َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك●
ْكِرأَْھَلَفاْسأَلُواۚإَِلْیِھْمنُّوِحيِرَجاًالإِالَّ ]11َتْعَلُموَن}[َالُكنُتْمإِنالذِّ

ِ الَِّذي● وقال هللا تعالى عن فضل طلب الِعلم وقیمة من نالھ بین العابدین: {َوَلَقْد آَتْیَنا َداُووَد َوُسَلْیَماَن ِعْلًما َوَقاَال اْلَحْمُد ِ�َّ
َلَنا ]12اْلُمْؤِمِنیَن}[ِعَباِدِهِمْنَكِثیٍرَعَلىَفضَّ
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