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اهمیتی   دانش  و  علم  به  کسی  که  شد  برگزیده   ای  جامعه  در  خدا  پیامبر:  وعالم  آموزی  علم  ارزش

با   ایشان  که  بود  شرایط  این  در.  داشتند  نوشتن  و  خواندن   توانایی  مردم  از  اندکی  تعداد  تنها و  داد  نمی

است   دانش  فراگیری  دنبال  به  که  کسی  بدانید  مردم  ای:    فرمود  می  دانش  فراگیری به  مومنان  تشویق

بال   فرشتگان.  شود  می  نوشته  عبادت  سال  یک  ثواب   اعمالش  کارنامه در  داردمی  بر  که   قدمی  هر  با

می   امرزش  مهربان  خداوند  از  برایش   اوست  پای  زیر   که زمینی  و   گسترانند  می   او  پای  زیر  را   هایشان

.طلبد

مرا   دانش،   پروردگارا  بگو:  عِلمَاً  زِدنی  رَبِّ  قُل  و:  فرماید  می  خود  پیامبر  به  کریم  قرآن  در  دانا  خداوند

امام صادق )ع( می فرماید:کسی که کار هایش را بدون دانش وبینش انجام می دهد،مانند کسی      .بیفزا

است که به بیراهه می رود.هرچه سریعتر حرکت کند،ازمقصدش دورترمی شود. 

.باشند داشته اگاهی و  علم،  خود راه  به نسبت که برسند خود اهداف به انندتو می کسانی تنها

 کنار   در  که  داد  می  روی  هایی  ن  زما  در  همواره   مسلمانان  علمی  های  قیتموفّ:  علم  شکوفاگر  اسالم

.کردند نمی غفلت  اسالمی  تعالیم  و احکام از،  دانش و  علم کسب به جدی  هتوجّ

(: ص) اکرم پیامبر  بیان از آموزی علم مراحل

دیگران  به آن آموزش -  5 کردن عمل آن به - 4سپردن  خاطر به - 3  دادن گوش -2سکوت-1

در   علمی  المللی  بین  های  المپیاد  در  موفقیت:  علمی  مختلف  های  زمینه  در  بزرگ  های  پیشرفت

.غیره  و  ماهواره  پرتاب و  ساخت و  ای هسته فناوری در پیشرفت-غیره  و جنگ شرایط

14 درس

همنشین  کمال

 گرنه  و   کن   امتحان  را  او  برگزینی،   دوستی  به  را  کسی  آنکه   از  پیش:  فرماید  می  امیر مومنان علی )ع(

.شد خواهی گرفتار بدان با همنشینی به بدانی خودت آنکه بدون

:خوب دوستان ویژگی سه
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