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فريضة العلم

المقدمة
ّ

رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف
الحمد هلل ّ
الخلق مح ّمد وعلى �آله الأخيار المنتجبين.
مهم���ا تغ ّيرت الظ���روف ف����إنّ الفكر الأ�صي���ل يبقى على
�أ�صالته ،ومهما تب ّدلت الأحوال ف�إنّ الكالم المحكم بالدليل
يبق���ى عل���ى �إحكام���ه ،فالأ�صالة والإح���كام �أ�سا����س الثبات
���ي الراحل{
وال���دوام ،وم���ن هنا نج���د الإم���ام الخمين ّ
يو�صي:
«...الطبق ��ة المف ّك ��رة والط� اّّل�ب الجامع ّيي ��ن � اّأل
َي َدع ��وا ق ��راءة كت ��ب الأ�س ��تاذ العزي ��ز (ال�ش ��هيد مرت�ض ��ى
مط ّهري) ،وال يجعلوها ُتن�س ��ى جرّاء الد�سائ�س المبغ�ضة
للإ�سالم...،
فق ��د كان عالم� �اً بالإ�س�ل�ام والق ��ر�آن الكري ��م والفن ��ون
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والمعارف الإ�س�ل�ام ّية المختلف ��ة ،فريداً من نوعه ...و� ّإن
كتاباته وكلماته ك ّلها بال �أيّ ا�ستثناء �سهل ٌة ومر ِّبية».
علي
وكذلك نجد قائ���د الثورة الإ�سالم ّية �سماحة ال�س ّيد ّ
���ي } ي�صفه ب�أ ّن���ه« :الم�ؤ�سّ ���س الفك ��ريّ لنظام
الخامنئ ّ
الجمهور ّي ��ة الإ�س�ل�ام ّية ...،و� ّأن ّ
الخط الفكريّ للأ�س ��تاذ
مط ّهري هو ّ
الخط الأ�س ��ا�س للأفكار الإ�سالم ّية الأ�صيلة
ا ّلذي يقف في وجه الحركات المعادية...
� ّإن الخط ا ّلذي ي�ستطيع �أن يحفظ الثورة من الناحية
الفكر ّي ��ة ه ��و ّ
خط ال�ش ��هيد مطه ��ريّ يعني خط الإ�س�ل�ام
إلتقاطي...
الأ�صيل غير ال
ّ
و�ص� � ّيتي �أن ال َتدَعوا كالم هذا ال�ش ��هيد ا ّلذي هو كالم
ال�ساحة المعا�صرة ...،واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل
�آرائكم وادر�سوها ود ّر�سوها ب�شكل �صحيح.»...

فريضة العلم

حول الكتاب

هذا الكتاب تلخي�ص وتحرير لمحا�ضرتين لل�شهيد
مطه ّري الأولى تحت عنوان« :الإ�سالم ونظرته للعلم»،
والثانية« :فري�ضة العلم» ،من كتاب محا�ضرات في الدين
واالجتماع.
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فري�ضة العلم

 -1العلم والدِّ ين :متخالفان �أم مت�آلفان؟
 -2لماذا يعي�ش الم�سلمون الجهل والتخلُّف؟
 -3هل هناك علوم دين ّية و�أخرى غير دين ّي ٍة؟
إ�سالم؟
 -4على � ّأي علم يحثّ ال ُ
 -5ما هو ر�أي الإ�سالم في تعلُّم المر�أة؟
 -6هل لطلب العلم �آثار �سلب ّية؟ وكيف يمكن
تج ُّنبها؟
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العلم فريضة

قال اهلل ع َّز وج َّل في كتابه الكريم } :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ{(((.

في هذا البحث نتح ّدث عن فري�ضة من الفرائ�ض
الإ�سالم ّية ال تق ّل �ش�أن ًا عن بق ّية الفرائ�ض� ،أال وهي «فري�ضة
العلم» ،و�أ ّما تعبيرنا عن العلم بالفري�ضة فنا�شىء من و�صف
الأحاديث ال�شريفة لطلب العلم ب�أ ّنه فري�ضة ،فقد ورد عن
م�سلم»(((،
النبي � Pأ ّنه قال« :طلب العلم فري�ضة على ك ّل ٍ
وفي كتاب بحار الأنوار �إ�ضاف ُة كلمة «وم�سلمةٍ»((( ،وهذا
الحديث م ّما اتّفق عليه الفريقان ،ال�س ّنة وال�شيعة.
((( �سورة الزمر ،الآية.9 :
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،27ص  ،26باب؛ من �أبواب �صفات القا�ضي ،ج .16
((( بحار الأنوار ،ج � ،2ص  ،32باب  ،9من كتاب العلم ،ج .20
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معنى الفريضة

والفري�ضة تعني الواجب((( ،وبهذا يكون المراد من
الحديث ال�شريف �أنّ طلب العلم واحد من الفرائ�ض
 12والواجبات الإ�سالم ّية ،وعليه يكون للإ�سالم ف�ض ُل ال�سبق
في م�ضمار حثّ ِ النا�س على طلب العلم ،فبعد �أن كان
خا�صة وطبقات مع ّينة
التعلُّم ح ّق ًا وامتياز ًا تتمتّع به فئات ّ
في مجتم ِع ما قبل الإ�سالم ،جاء الإ�سالم ليعتبر طلب العلم
فرد من �أفراد المجتمع الإ�سالمي،
واجب ًا وفري�ض ًة على ك ّل ٍ
فرق بين المر�أة والرجل� ،أو بين طبق ٍة �أو جماع ٍة
دون �أي ٍ
و�أخرى.
�إذ ًا تح�صيل العلم والمعرفة فر�ض واجب على جميع
والحج وغيرها من الفرائ�ض
الم�سلمين ،كال�صالة وال�صوم
ّ
الإ�سالم ّية.
المسلمون والعلم

إ�سالمي ،من حيث نظرته �إلى العالقة
ينق�سم المجتمع ال
ّ
((( راجع ل�سان العرب ،ج � ،11ص .159
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بين الدِّ ين والعلم� ،إلى فئتين:
الفئة الأولى :وهي ت�سعى لإظهار �أنّ الدين والعلم
متخالفان وال يمكن �أن يلتقيا �أبد ًا ،وهذه الفئة تنق�سم
13
بدورها �إلى طائفتين:
�أ -وهي طائفة الجهالء المتظاهرين بالتد ّين ،وه�ؤالء
ّ
المتف�شي في النا�س،
يعي�شون ويرتزقون ب�سبب الجهل
ومن هنا كان العلم عد ّوهم اللدود ،فراحوا ي�ش ّوهون
�صورته �أمام النا�س ،لكي يبتعدوا عنه ،كانت دعواهم
�أنّ العلم يتنافى مع الدِّ ين.
ب -وهي طائفة المث ّقفين المتع ِّلمين ،ا ّلذين �ضربوا
بالمبادئ الإن�سان ّية والأخالق ّية عر�ض الحائط ،فلكي
يب ّرروا �أعمالهم المنكرة ،قالوا ال يمكن �أن ي�أ َت ِل َف الدينُ
والعلم ،ف�إ ّما �أن تكون متد ّين ًا ،و�إ ّما �أن تكون متع ِّلم ًا
ومث َّقف ًا.
الفئة الثانية :وهي ا ّلتي لم يخالجها ُّ
قط �إح�سا�س
ف�س َعت �إلى �إزالة
ب� ِّأي
تناق�ض �أو ٍ
ٍ
تناف بين الدِّ ين والعلمَ ،

فريضة العلم

الظالم والغبار ا ّلذي �أثارته الفئة الأولى بطوائفها حول
العلم والدِّ ين المق ّد�سين ،وكان لها ّ
حظ من ك ّل من العلم
ك�شاهد على �إمكان ّية الجمع بينهما في الواقع.
والدِّ ين،
ٍ
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اإلسالم يوصي بالعلم

فالإ�سالم قد �أولى م�س�ألة تح�صيل العلم �أه ّم ّي ًة ق�صوى،
م�سلم وم�سلم ٍة ،وقد
حتّى �أ ّنه اعتبره فر�ض ًا واجب ًا على ك ّل ٍ
تع ّر�ضت جملة من الآيات القر�آن ّية والأحاديث ال�شريفة
لبيان ف�ضل العلم والعلماء وما لهم من الأجر الكبير
عند اهلل ع َّز وج َّل ،وك ّل ذلك ترغيب ًا في العلم ودعو ًة �إلى
تح�صيله ،ونحن هنا �سنكتفي بذكر �شيء ي�سير من �أحاديث
النبي Pفي الحثّ على طلب العلم:
ّ
م�سلم وم�سلمةٍ»(((،
الأ ّول« :طلب العلم فري�ضة على ك ّل ٍ
وفي هذا الحديث ت�أكيد على �أنّ طلب العلم �أمر ال يتمايز
أحد ،فهو واجب على الرجل والمر�أة ،ال�صغير
فيه �أحد عن � ٍ
يخت�ص
ال�شاب وال�شيخ ،الحاكم والمحكوم ،وال
والكبير،
ّ
ّ
((( بحار الأنوار ،ج � ،2ص  ،32باب  9من كتاب العلم ،ح .20
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جن�س.
بطبق ٍة �أو ٍ
الثاني« :اطلبوا العلم من المهد �إلى اللحد»((( ،وفيه
زمان ،فهو
يخت�ص
�إ�شارة �إلى �أنّ طلب العلم ال
بزمان دون ٍ
ٍ
ّ
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م�سلم في ك ّل زمان.
فري�ضة على ك ّل ٍ
الثالث« :اطلبوا العلم ولو في ال�صين»((( ،فلي�س لطلب
مكان مهما كان بعيد ًا يوجد فيه علم
العلم مكان مع ّين ،وك ّل ٍ
نافع ومفيد هو من الأمكنة ا ّلتي يجب على الم�سلم �أن ي�سعى
للو�صول �إليها ،لتح�صيل ذلك العلم والإفادة منه ،وهذا ما
كثير من الفرائ�ض
يجعل طلب العلم فري�ض ًة متم ّيز ًة عن ٍ
الإ�سالم ّية ا ّلتي ُحدِّ د لها وقت مع ّين ،كال�صالة وال�صوم
كالحج.
مث ًال� ،أو مكان مع ّين،
ّ
الرابع« :الحكمة �ضا ّلة الم�ؤمن ي�أخذها �أينما
المنطقي
يجدها»((( ،والحكمة هي المو�ضوع المح َكم المت َقن
ّ
قانون �أو قاعد ٍة تتّفق مع الحقيقة ،ولي�ست
ال�سليم ،وهي ك ّل ٍ
�صنيعة الوهم والتخ ّيالت ،فالم�ؤمن يبحث عن الحقيقة
((( تف�سري القمي ،ج � ،2ص  ،401ك�شف الظنون حلاجي خليفة ،ج � ،1ص .78
((( ك�شف اخلفاء للعجلوين ،ج � ،2ص .44
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج � ،4ص .380
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كافر
في ك ّل اتجاه ،وال يتح ّفظ �أن يطلبها ولو كانت عند ٍ
�أو
م�شرك ،وقد ورد عن �أمير الم�ؤمنين « :Qا ْلحِ ْك َم ُة
ٍ
َ�ضا َّل ُة ا ْل ُم�ؤْمِ ِنَ ،ف ُخذِ ا ْلحِ ْك َم َة َو َل ْو مِ نْ �أَهْ لِ ال ِّن َفاقِ »(((،
 16فال�شرط الوحيد �إ�سالم ّي ًا في �أخذ العلم هو �أن يكون ذلك
العلم �صحيح ًا ،ويتّفق مع الحقيقة والواقع.
العلم النافع� ،شرط واحد للعلم
نعم ينبغي لمنْ لي�سوا من �أهل االخت�صا�ص �أن ال
ي�ستمعوا �إلى ك ّل من �ألقى َبد ْلوه من النا�س ،بل ال ب ّد لهم
من اال�ستي�ضاح حول طبيعة ال�شخ�ص ا ّلذي يتل َّق ْون منه
العلم ،لئ ّال ينحرف بهم عن ّ
الخط الم�ستقيم من حيث ال
ي�شعرون� ،أ ّما �إذا كان لديهم من الخبرة ما يجعلهم يم ّيزون
بين المفيد والم�ض ّر ،وال�صحيح والفا�سد من العلوم ،فال
ينبغي لهم التو ّقف في �أخذ ال�صحيح والمفيد منها ،ولو كان
المع ِّلم كافر ًا �أو م�شرك ًا �أو منافق ًا ،وهذا �أي�ض ًا يم ّيز طلب
العلم عن بع�ض الفرائ�ض الإ�سالم ّية الأُخرى ا ّلتي ُق ِّيدت
إمام
ٍ
ب�شروط ،ك�صالة الجمعة ا ّلتي يجب فيها االقتداء ب� ٍ
((( نهج البالغة ،ج  ،4ق�سم احلِ َكم :احلكمة .80
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عادل� ،أ ّما طلب العلم فلم ُيق َّيد �سوى
ٍ
ؤمن ٍ
م�سلم م� ٍ
واحد ٍ
ب�أن يكون العلم �صحيح ًا مفيد ًا ،ويتّفق مع الحقيقة والواقع،
و�إ ّال انتفى الغر�ض من تح�صيله.
حال المجتمع الإ�سالمي
ونحن ال نريد تف�صيل الكالم في مدى عناية الإ�سالم
واهتمامه بالعلم والترغيب فيه ،وذلك لأ ّنه قد قيل و ُك ِتب
الكثير حول ذلكَ ،ومنْ ينظر �إلى مجتمعاتنا الغارقة في
الجهل والأُ ّم ّية والتخلُّف لن ي�ص ّدق ما �سوف نقوله له
من عناية الإ�سالم الكبرى في طلب العلم� ،إذ كيف يكون
الإ�سالم كذلك والم�سلمون غارقون في الجهل؟!
ولهذا نرى �أ ّنه ال ب ّد من االلتفات �إلى عيوب المجتمع
العلمي في هذا
الإ�سالمي ،والتفكير في �أ�سباب الت� ّأخر
ّ
المجتمع ،فلع ّلنا نتم ّكن �أن نتخ ّل�ص من ذلك ك ّله ،لننطلق
الرقي
بعدها في طريق العلم الوا�سع ا ّلذي �سيقودنا �إلى
ّ
والح�ضارة الحقيق َّي ْين ما دام مقترن ًا بالإيمان وااللتزام.
وتجدر الإ�شارة �إلى تلك الحادثة ا ّلتي ح�صلت مع
الع ّالمة ال�س ّيد عبد الح�سين �شرف الدين! ،ف�إ ّنه �أخذ في
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ت�أليف الكتب حول �أهل البيت  Rو�شيعتهم َر ْدح ًا من
الزمن ،ولك ّنه التفت بعد فتر ٍة �إلى �أنّ ال�شيعة في لبنان
كانوا م�ست�ضعفين ،ولي�س فيهم العالم وال المهند�س وال
أعداد �ضئيل ٍة ج ّد ًا ،فر�أى �أنّ كتبه لن يكون لها
 18الطبيب �إ ّال ب� ٍ
� ّأي فائد ٍة ما دام الو�ضع على حاله ،فان�صرف بك ّل طاقته
�إلى الن�شاطات العمل ّية ا ّلتي من �ش�أنها �أن تنه�ض به�ؤالء،
وعمد �إلى ت�أ�سي�س المدار�س ومعاهد التعليم والجمع ّيات
الخير ّية ،فتغ ّير الو�ضع ،وتب ّدل الحال ،و�صار لل�شيعة علماء
ومهند�سون ومث ّقفون ،وهكذا وجدت الدعوة والحركة
الإ�سالم ّية مناخ ًا مالئم ًا لها في لبنان.
الم�سلمون و�أوامر الإ�سالم بطلب العلم
م ّما يثير اال�ستغراب والحيرة ح ّق ًا �أن ترى الم�سلمين،
ا ّلذين كان �أ ّول ما �أُنزل على نب ّيهم مح ّمد  } Pﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ{((( ،غارقين في

الجهل والتخلُّف ،وال نريد هنا القول �إنّ الم�سلمين على
((( �سورة العلق ،الآيات1 :ـ .5
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مدى الع�صور لم ين ّفذوا �أمر اهلل لهم بطلب العلم ،ف�إنّ
الإ�سالم قد خلق نه�ض ًة علم ّي ًة وثقاف ّي ًة عظيم ًة ق ّل نظيرها
في العالم ،وظ ّلت قرون ًا طويل ًة تحمل لواء الثقافة والتم ّدن
والإن�سان ّية ،وقد كانت هذه النه�ضة مدين ًة للأمر ا ّلذي 19
�أ�صدره الإ�سالم بخ�صو�ص طلب العلم ،ولكنّ الم�سلمين في
القرون الأخيرة قد �أهملوا وهجروا هذه الأوامر والتعاليم،
فلماذا كان ذلك؟
أسباب ُب ْعد المسلمين عن طلب العلم

� -1سيا�سة التمييز
�إنّ �أحد الأ�سباب الرئي�سة لعزوف فئ ٍة من الم�سلمين عن
إ�سالمي
االهتمام بطلب العلم هو :ما جرى في المجتمع ال
ّ
النبي الأكرم  ،Pفبعد �أن كان الم�سلمون �سوا�سي ًة
بعد وفاة ّ
ك�أ�سنان الم�شط �أخذ البع�ض م ّمن ت�س ّلم مقاليد ال�سلطة
و�أمور الخالفة في التمييز بين الم�سلمين باعتبار ن�سبهم
تار ًة ،وباعتبار �أ�سبق ّيتهم في الإ�سالم �أخرى� ،أو م�شاركتهم
في بع�ض الحروب ،كبدر مث ًال ،ثالث ًة فظهر مجتمع متع ّدد
الطبقات ،ال يتّفق مع الإ�سالم مطلق ًا ،وانق�سم المجتمع
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إ�سالمي �إلى طبق ٍة فقير ٍة محروم ٍة تك ّد وت�شقى للح�صول
ال
ّ
على لقمة العي�ش ،وطبق ٍة غن ّي ٍة م�سرف ٍة مب ّذر ٍة مغرور ٍة ال
تدري ما ت�صنع بما كانت تختزنه من الأموال ،هذه الحالة
 20جعلت �شريح ًة كبير ًة من النا�س تن�صرف تلقائ ّي ًا عن ال�سعي
لتح�صيل العلم� ،إذ �صار هناك ما هو �أولى من ذلك ،وهو
ت�أمين لقمة العي�ش ،وان�صرف كثير من الأغنياء عن ذلك
�أي�ض ًا ،لأ ّنهم قد �أغرقوا �أنف�سهم في المل ّذات والمالهي،
ا ّلتي حجبت عنهم ك ّل فائد ٍة لطلب العلم في حياتهم.
 -2احترام لغير �أهله
يعزو ٌ
بع�ض عدم اهتمام الم�سلمين في القرون الأخيرة
بطلب العلم �إلى �أ ّنهم قد �صرفوا اهتمامهم عن العلم �إلى
العلماء �أنف�سهم ،فبد ًال من �أن يتّجهوا �إلى �إزالة الأ ّم ّية
عن �أنف�سهم و�أوالدهم ،ممتثلين �أوامر اهلل ع َّز وج َّل في
الحثّ على طلب العلم� ،أخذوا يبالغون في احترام العلماء
وتقدي�سهم� ،إلى درج ٍة �صاروا ي َر ْون فيها �أنّ الأجر ك ّل الأجر،
والف�ضل ك ّل الف�ضل ،في الخ�ضوع للعا ِلم ،ف� َ
أعط ْوا ما �أعطاه
اهلل للعلم وطلبه �إلى العلماء والمح ّققين.
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حد ما ،ف�إنّ بع�ض الكتابات
وهذا القول �صحيح �إلى ٍّ
ال�ساذجة ال�سطح ّية ،وبع�ض ما يقال على المنابر ،يتوافق مع
هذا المنطق ،والنا�س وللأ�سف ال�شديد يتّبعون ه�ؤالء دون
اهتمام للعلماء والمح ّققين ا ّلذين ّ
�أن ُيعيروا � ّأي
يو�ضحون 21
ٍ
لهم الحقيقة.
 -3فهم خاطئ
هناك �أمر �آخر ،كان له الت�أثير الكبير في ان�صراف النا�س
عن طلب العلم� ،أال وهو ما يثيره بع�ض علماء الإ�سالم ،ذوي
الجمود
النبي الأكرم  Pفي قوله
ّ
الفكري ،من �أنّ ما �أراده ّ
م�سلم وم�سلمةٍ» هو العلم
«طلب العلم فري�ضة على ك ّل
ٍ
الديني ا ّلذي يملكونه ،وهذا ما جعل النا�س ين�صرفون عن
ّ
طلب بق ّية العلوم النافعة والمفيدة.
هل هناك علوم دين ّية وأخرى غير دين ّية؟

لقد جرى اال�صطالح على القول ب�أنّ هناك علوم ًا دين ّي ًة،
و�أخرى غير دين ّية .ويق�صد بالعلوم الدين ّية تلك العلوم ا ّلتي
تتح ّدث في م�سائل الدِّ ين االعتقاد ّية �أو الأخالق ّية �أو العمل ّية،
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�أو تلك العلوم ا ّلتي تعتبر مق ّدم ًة لتعلُّم المعارف الدين ّية
و�أحكامها ،مثل الأدب العربي �أو المنطق((( في حين ُي َ
نظر
�إلى بق ّية العلوم النافعة والمفيدة على �أ ّنها غريبة تمام ًا عن
النبي  Pمن
 22الدين ،ولهذا فقد ذهب جماعة �إلى �أنّ مراد ّ
الديني دون غيره.
«طلب العلم فري�ضة» هو طلب العلم
ّ
الفهم ال�صحيح
ولكنّ ال�صحيح �أنّ هذا ا�شتباه مح�ض ،ف�إنّ الإ�سالم
ومفيد ،والدليل على ذلك ع ّدة
نافع
ٍ
قد �أمر بطلب ك ّل علم ٍ
�أمورٍ:
الديني فقط
 -1لو كان الإ�سالم قد �أو�صى بطلب العلم
ّ
توجه
فهذا معناه �أ ّنه قد �أو�صى بنف�سه ،وبالتالي يكون ُّ
مذهب من
الإ�سالم نحو العلم وطلبه ِ�ص ْفر ًا ،لأنّ ك ّل
ٍ
المذاهب ،مهما يكن عدا�ؤه للعلم والمعرفة ،ال يمكن له
�أن يقف معا ِر�ض ًا ّ
االطالع على ذاته ،بل �سيقول حتم ًا:
خا�صة بامل�سلمني .ف�إنّ الأدب
((( �إنّ �سبب ت�سمية هذه العلوم بالدين ّية �أو الإ�سالم ّية ال لأ ّنها ّ
خمت�صة بامل�سلمني ،و�إنمّا هذه العلوم تداولت على �أيدي
العربي �أو املنطق �أو البالغة غري
ّ
علماء الإ�سالم وراجت كثري ًا وازدهرت ملا لها من الأثر الكبري يف فهم القر�آن واحلديث،
وبهذا ال�سبب �أخذت الطابع الإ�سالمي.
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عليَ ،وال تتع ّرفوا على غيري.
تع ّرفوا ّ
وبعبار ٍة �أخرى ،لو كان المق�صود من العلم ا ّلذي ي�أمر
الديني فقط لكانت نظرة الإ�سالم
الإ�سالم بطلبه هو العلم
ّ
�إلى العلم �سلبي ًة ،وهذا ما ثبت خالفه فيما تقدّم من البحث23 .
ّ
� -2إنّ القر�آن الكريم قد طرح عدد ًا من الموا�ضيع وطلب من
النا�س الت�أ ّمل فيها ،وما هذه الموا�ضيع �سوى مو�ضوعات
تلك العلوم ا ّلتي نطلق عليها اليوم �أ�سماء العلوم الطبيع ّية
والريا�ض ّية والحيات ّية والتاريخ ّية وغيرها ،فقد قال اهلل
ع َّز َّ
وجل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ{((( ،وغيرها �آيات كثيرة((( تدعو النا�س
�إلى الت�أ ّمل في مخلوقات اهللّ ،
واالطالع على �أ�سرار

((( �سورة البقرة ،الآية.164 :
((( راجع �سورة اجلاثية ،الآيات3 :ـ � ،5سورة فاطر ،الآيتان27 :ـ  ،28وغريها �آياتٌ كثرية.

فريضة العلم

دليل على �أنّ الإ�سالم لم
الكائنات و�أحوالها ،وهذا خير ٍ
الديني.
يح�صر العلم المطلوب تح�صيله بالعلم
ّ
 -3ال�شيعة والموالين لأهل البيت  Rيعتقدون �أنّ �سيرة
 24الأئ ّمة و�أقوالهم ُ�س ّنة ،ومن المعلوم �أنّ الم�سلمين في �أواخر
الهجري قد تع ّرفوا على
القرن الأ ّول و�أوائل القرن الثاني
ّ
علوم الدنيا عن طريق ترجمتها عن اليونان ّية والهند ّية
والفار�س ّية ،فقد ترجموا الكتب المتع ّددة في الفلك
والطب والحيوان والأدب والتاريخ،
والمنطق والفل�سفة
ّ
ولم ي�صدر من الأئ ّمة  ،Rا ّلذين لم يتوانوا ّ
قط في
توجيه االنتقاد �إلى الخلفاء �أنف�سهم �إذا ما �صدر منهم
ردع عن ذلك ،م ّما ّ
يدل
ما هو خالف تعاليم الإ�سالمُّ � ،أي ٍ
على �أنّ ترجمة وتل ّقي هذه العلوم هو من الأمور ال َم ْر ِ�ض َّية
عندهم  ،Rالأمر ا ّلذي يعني �أنّ الإ�سالم يوافق �إذا
ي�شجع على التع ّرف على هذه العلوم ودرا�ستها،
لم نقل ِّ
لفائدتها وت�أثيرها العظيم في حياة الم�سلمين.
 -4ذكرنا فيما تق ّدم من البحث حديثين ،واحد للر�سول
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علي  ،Qوك ّل من هذين
الأكرم  ،Pو�آخر للإمام ّ
يدل ،ولو احتم ً
الحديثين ّ
اال ،على �أنّ المق�صود من العلم
الديني.
أعم من العلم
بنظر الإ�سالم ما هو � ّ
ّ
فقد ورد عنه « Qاطلبوا العلم ولو في ال�صين»،
معروف
مكان
وقد ُذكرت ال�صين هنا� ،إ ّما لأ ّنها �أبعد ٍ
ٍ
يومئذ� ،أو لأ ّنها كانت مركز ًا من مراكز العلم
في العالم ٍ
وال�صناعة في العالم ،ولم تكن ال�صين ال قديم ًا وال حديث ًا
مركز ًا من مراكز العلوم الدين ّية.
وجاء عن �أمير الم�ؤمنين « :Qالحكمة �ضا ّلة
الم�ؤمن فاطلبوها ولو عند الم�شرك تكونوا � ّ
أحق بها
و�أهلها»((( ،وهذا ال معنى له لو كان المراد بالحكمة
ديني �سي�أخذه الم�ؤمن من
العلم
علم ّ
ّ
الديني فقط� ،إذ � ُّأي ٍ
الديني.
أعم من العلم
الم�شرك؟! فالمراد �إذ ًا ما هو � ّ
ّ
النبي الأكرم  Pجملة من الأحاديث تح ّدد
 -5ورد عن ّ
الفالني
بالن�ص على العلم
المراد من العلم ،ولكن لي�س
ّ
ّ
((( �أمايل الطو�سي.625 ،
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(((
علم
ّ
والفالني ،بل ذكر بعنوان العلم النافع  ،فك ّل ٍ
يت�ض ّمن فائد ًة و�أثر ًا يقبل بهما الإ�سالم ويعتبرهما
مفيدين ونافعين ،هو مقبول في الإ�سالم ،وطل ُبه
فري�ضة.

مي ،بمعنى
 -6ذهب الفقهاء �إلى �أنّ العلم واجب ته ُّي ّئي مقدِّ ّ
�أنّ وجوبه نا�شىء من كونه يهيى الإن�سان ويع ّده لإنجاز
الوظائف الملقاة على عاتقه ،وبما �أنّ وظائف الإن�سان
والحج وما �شاكل
الم�سلم ال تقت�صر على ال�صالة وال�صوم ّ
ذلك ،بل هناك �أعمال هي بحكم الفرائ�ض من حيث
كفائي ،وهكذا
الوجوب ،كالطبابة مث ًال ،ف�إ ّنها واجب
ّ
إ�سالمي من الأعمال ا ّلتي ال
ك ّل ما يحتاجه المجتمع ال
ّ
ت�ستقيم الحياة � اّإل بها ،كالزراعة وال�صناعة والتجارة،
هي واجبات كفائ ّية� ،إذ بك ّل هذه الأمور يتخ ّل�ص المجتمع
الإ�سالمي من الخ�ضوع للملل غير الإ�سالم ّية ،ويعي�ش
اال�ستقالل والح ّر ّية والعزّة في اقت�صاده و�سيا�سته و�أمنه
نافع فكتمه جاء يوم القيامة ملجم ًا بلِجام
علم ٍ
((( كنز الع ّمال ،ج � ،10ص « :216مِ نْ ُ�سئل عن ٍ
من نار».
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وك ّل �ش�ؤون حياته ،وهذا ما يريده الإ�سالم للمجتمع
وفنون
ال
علوم ٍ
ّ
إ�سالمي ،وبما �أنّ هذه الأعمال تبتني على ٍ
ال يمكن تح�صيلها �إ ّال بالتع ّلم والدرا�سة كان تع ّلم هذه
العلوم واجب ًا تبع ًا لوجوب تلك الأعمال ،وباال�صطالح 27
(((
العلمي يعتبر العلم با�ستثناء بع�ض المعارف الربوب ّية
و�سيلة ال غاية.
أعم من
فتب َّين �أنّ العلم المطلوب تح�صيله في الإ�سالم � ّ
الديني
الديني ،بل يمكننا القول بملء �أفواهنا �أنّ العلم
العلم
ّ
ّ
ال ينح�صر في علم العقائد والفقه والأخالق ونحوها ،بل
علم ينفع النا�س ،ويرقى بالمجتمع �إلى
العلم
ّ
الديني هو ك ّل ٍ
درجة االكتفاء الذاتي في االقت�صاد واالجتماع وال�سيا�سة
والأمن ،فال يحتاج الم�سلمون �إلى ا�ستجداء تلك المهارات
من هنا وهناك ،وال ي�ضط ّرون لتقديم كرامتهم وعزّتهم
وح ّر ّيتهم ثمن ًا لما تق ّدمه لهم الملل غير الإ�سالم ّية من
الخبرات في المجاالت العلم ّية المختلفة.
((( كمعرفة اهلل والنف�س واملعاد وما يتع ّلق بذلك.

فريضة العلم

تع ّلم المر�أة
وهنا ال ب ّد من الإ�شارة �إلى �أنّ بع�ض النا�س يقفون في
وجه تع ّلم المر�أة ،مع ّللين موقفهم هذا ب�أنّ �أجواء المدار�س
 28ال تخلو من الف�ساد واالنحراف ،فكيف ن�أمن على بناتنا
فيها؟!
والجواب :ال ّ
�شك في �أنّ الإ�سالم لم يم ّيز بين الرجل
والمر�أة من حيث وجوب طلب العلم ،فكما �أنّ طلب العلم
واجب على الرجل هو كذلك على المر�أة ،وما ورد من
م�سلم» ما هو
التعبير ب�أنّ «طلب العلم فري�ضة على ك ّل
ٍ
�إ ّال تغليب لعن�صر الذكورة ،كما هو معروف في اللغة ،و�إ ّال
ف�إنّ هناك الكثير من الأحكام ال�شرع ّية قد جاء في �أد ّلتها
التعبير بالرجل �أو الم�سلم فهل يحتمل اخت�صا�صها بالرجل
دون المر�أة؟! وال ّ
�شك �أي�ض ًا في �أنّ بع�ض الأعمال الحيات ّية
ال يمكن �أن تقوم بها على وجهها ال�صحيح � اّإل الن�ساء ،بل
مخت�صات الن�ساء ،ولم
جعل الإ�سالم بع�ض الأعمال من
ّ
ي�سمح للرجال بممار�ستها �إ ّال في حاالت ال�ضرورة الق�صوى،
كالتوليد ونحوه ،وهذا يعني �أنّ الإ�سالم قد �أجاز للمر�أة ،بل
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�أوجب عليها ،تع ّلم المبادى الأ�سا�س ّية والعلوم ال�ضرور ّية
للقيام بهذه الأعمال ،وهذا ال يكون � اّإل بدخول الن�ساء �إلى
�ساحات العلم والمعرفة.
نعم يجب علينا نحن الم�سلمون عا ّم ًة �أن نو ّفر المدر�سة 29
والجامعة المالئمة �أخالق ّي ًا وتربو ّي ًا لدرا�سة بناتنا فيها،
فبد ًال من �أن نعتر�ض على تع ّلم المر�أة هروب ًا من �أداء
جهد في �سبيل ت�أمين
الواجب علينا ،ال ب ّد لنا �أن نبذل ك ّل ٍ
ّ
خطر �
أخالقي ٍ
المكان المنا�سب لدرا�سة الفتاة بعيد ًا عن ك ّل ٍ
وتربويٍ ،وعلى الفتيات في هذا المجال �أن يلتحقن بالفروع
ّ
الدرا�س ّية المنا�سبة ل�ش�أنهنّ وا�ستعدادهنّ  ،والمتوافقة مع
حاجات المجتمع لهنّ .
الخوف من العلم
بع�ض النا�س يخافون من انت�شار العلم بين النا�س،
أ�س�سوها
لأنّ ذلك �سيق�ضي على منافعهم الذات ّية ا ّلتي � ّ
على ا�ستغالل جهل النا�س وب�ساطتهم ،فيقولون :لو �صار
المجتمع متع ّلم ًا ،مع ما يمار�سه بع�ض النا�س من الف�ساد،
لتع ّمق الف�ساد ،فالأُ ّم ّي ا ّلذي ي�سرق القليل اليوم لن يكتفي
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بي�سر
به غد ًا وقد �صار متع ّلم ًا يعرف كيف ي�صل �إلى �أهدافه ٍ
و�سهول ٍة.
والجواب� :إنّ العلم وحده ال ي�ضمن ال�سعادة للنا�س،
 30بل ال ب ّد �أن يقترن بالإيمان وااللتزام ،وحينها يكون علم ًا
ب�شكل
نافع ًا ،كما �أنّ ال�صورة ا ّلتي ر�سموها يمكن قراءتها ٍ
الل�ص المتع ّلم يختار ما ي�سرق بد ّقة وعناية
�آخر ،فكما �أنّ ّ
كذلك �صاحب البيت المتع ّلم يعرف كيف يحمي بيته من
يب�صره طريقه
الل�ص ّ
الل�صو�ص ،وكما �أنّ العلم نور بيد ّ
الل�ص
كذلك هو نور بيد �صاحب البيت يعرف به مكان ّ
ويف�ضحه .فالعلم نور� ،إذا وجد َمنْ ي�ستخدمه في ال�ش ّر فلن
يعدم من ي�ستخدمه في الخير� .أ ّما الجهل فهو وبال مح�ض،
ي�ستغ ّله ال�ش ّرير لممار�سة �شروره ،ويقف حائ ًال بين المرء
ومجابهة ما ُيحاك له من المكائد والم�ؤامرات.
ف�إذا �أردنا �أن يكون لنا دين �صحيح ،وخال�ص من الفقر،
راق والئق ،علينا �أن ننه�ض في حرك ٍة علم ّي ٍة واحد ٍة
ومجتمع ٍ
ُتخرجنا م ّما �أ�صابنا من الجهل والتخلُّف ،و�إ ّال �سنكون
قد �ساهمنا مريدين �أو غير مريدين في تدمير الإ�سالم
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إ�سالمي ،وفي منح الآخرين ال�سيطرة وال�سلطة
والمجتمع ال
ّ
إ�سالمي ك ّله.
على الواقع ال
ّ
انعكاسات التخ ّلي عن مكافحة الجهل

في ك ّل البلدان ا ّلتي تعاني من الجهل والفقر والتخلُّف
لمجموعات �أجنب ّية ،قد قطعت �آالف
نجد ح�ضور ًا قو ّي ًا
ٍ
الأميال للو�صول �إلى تلك البقاع المحرومة من الأر�ض،
وتح ّملت العناء والمرارة ،وك ّل ذلك في �سبيل ن�شر العلم
ال�صح ّية والإنمائ ّية في تلك البالد.
واالهتمام بالجوانب
ّ
ونحن ال نريد الخو�ض في بيان �أهداف ه�ؤالء من
حركتهم ،ولك ّننا نقول :ه�ؤالء ي�صلون �إلى �أماكن ومناطق لم
ومر�ش ٍد من ُ
قبل ،الأمر ا ّلذي يعني
داعي ٍة ومب ِّل ٍغ ِ
قدم ِ
تط�أها ُ
�أنّ ه�ؤالء المت�ستّرين بغطاء الم�ساعدة الإن�سان ّية ،والهادفين
�إلى ن�شر �أفكارهم وعقائدهم� ،سوف يتم ّكنون من ملء قلوب
وعقول الم�ساكين والفقراء وال ُب َ�سطاء من النا�س هناك
طبيعي ،فالإن�سان رهين الإح�سان،
بما يريدون ،وهذا �أمر
ّ
َومنْ �س ُينقذ �إن�سان ًا من الجهل والفقر والتعا�سة �سيمتلك
قلبه وعقله وروحه وفكره حتم ًا ،فبماذا �سنعتذر �إلى اهلل
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محتجين
ور�سوله �إذا ما ارت ّد ه�ؤالء الفقراء عن الإ�سالمّ ،
ب�أ ّنهم كانوا -ولأربعة ع�شر قرن ًا -م�سلمين فلم يعرفوا �سوى
الجهل والفقر والتخلُّف حتّى جاء �أتباع الديانات الأُخرى
 32ف�أنقذوهم وع َّلموهم و�أخذوا ب�أيديهم في طريق الح�ضارة
والتق ُّدم؟ وبماذا �سنجيب ر�سول اهلل  Pلو �س�ألنا هل
عملتم بما قلته لكم من �أحاديث في طلب العلم؟
�أق ّل الجهد
وهُ نا ال يقو َلنَّ �أحد �إنّ علينا والحال هذه �أن نت�ص ّدى
له�ؤالء ونمنعهم من الو�صول �إلى تلك البالد وتعليم النا�س
ال�صح ّية والإنمائ ّية ،ف�إنّ هذا كالم
واالهتمام بق�ضاياهم
ّ
مرفو�ض من ِق َبل العا َلم ،ومن قبل ال�شعوب الإ�سالم ّية ا ّلتي
تعاني من الفقر والجهل.
نعم يمكننا �أن نقول �إنّ علينا �أن ن�ستنفر ك ّل طاقاتنا،
ونبذل جهدنا لن�شر العلم في تلك البقاع و�إخراج النا�س
هناك م ّما هم فيه من الفقر والجهل وال�شقاء ،وحينها لن
عقول �صارت قادر ًة على
تجد تلك الجماعات مكان ًا لها في ٍ
التمييز بين �صديقها وعد ّوها.
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ّ
يحث على التسابق في فعل الخير
القرآن

وقد �أ ّكد القر�آن الكريم على وجوب الت�سابق نحو فعل
الخير ،حيث و�ضع الم�سلمين في حركة مناف�س ٍة مع الأُ َمم
الأُخرى في ا�ستخدام ما �آتاهم اهلل ع َّز وج َّل لتحقيق الخير 33
وال�سعادة للنا�س ،فقال} :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ {(((.
النتيجة

�إذن علينا �أن نبد�أ ،وكفانا خمو ًال وانزوا ًء ،وطريق
الألف خطوة تبد�أ بخطوة ،وحين ي�ؤمن النا�س ح ّق ًا ب�أنّ
العلم والتعليم فري�ضة �إله ّية ،كال�صالة وال�صوم ونحوهما،
ويمار�سون ذلك كفري�ض ٍة �سن�شهد المعجزات في حركة
النه�ضة العلم ّية.

((( �سورة املائدة ،الآية.48 :
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الخالصة

حثّ الإ�سالم على طلب العلم� ،إ ّال �أنّ بع�ض ًا زعموا
�أنّ العلم يتنافى مع الدِّ ين ل ُيب ِعدوا النا�س عنه ،ولك ّنهم
 34افت ُِ�ضحوا عندما ا�ستطاع �آخرون �أن يجمعوا عمل ّي ًا بين
الدِّ ين والعلم.
ولكنّ المت� ِّأمل في حال الم�سلمين اليوم يدرك �أنّ
الم�سلمين قد تخ َّل ْوا عن االلتزام ب�أوامر الإ�سالم بطلب
العلم ون�شره ،فو�صلوا �إلى ما هم عليه من الجهل.
من الأ�سباب ا ّلتي جعلت الم�سلمين ين�صرفون عن طلب
العلم:
الطبقي بين
 -1ما ك ّر�سه الح ّك ُام الم�سلمون من التمايز
ّ
�أفراد المجتمع.
النا�س من وجوب تقدي�س العلماء والتق ُّرب �إليهم
 -2ما ُل ِّق َنه ُ
بدل االهتمام بطلب العلم نف�سه.
 -3ما �أثاره بع�ض من �أنّ المطلوب تح�صيله من العلوم
�شرع ًا هو العلوم الدين ّية فقط.
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نافع
علم ٍ
والح ُّق �أنّ الإ�سالم قد دعا �إلى تح�صيل ك ّل ٍ
للنا�س ،والأد ّل ُة على ذلك كثيرة ،منها:
 -1دعوة القر�آن �إلى الت�أ ُّمل ببع�ض المو�ضوعات ُتع َرف
35
اليوم بالعلوم الطبيع ّية والفلك ّية والحيات ّية.
� -2سكوتُ المع�صومين  Rعن حركة الترجمة ا ّلتي
ب�شكل ُمل ِف ٍت للنظر.
ن�شطت في ع�صرهم ٍ
 -3الأحاديث الكثيرة ا ّلتي تحثُّ على طلب العلم ولو كان
عند المنافق �أو الم�شرك� ،أو في بالد الكفر.
رف�ض البع�ض �أن تكون المر�أة كالرجل في وجوب طلب
العلم عليها ،بدعوى عدم وجود �أمكنة لتعلُّم الفتيات بعيد ًا
عن �أجواء الف�ساد واالنحراف.
وال�صحيح �أ ّنه يجب علينا �أن ن�ؤ ّمن الأماكن المالئمة
للمر�أة ،ونح ّقق ما تدعو ال�شريع ُة �إليه من وجوب تعلُّم المر�أة
َ
مخت�صاتها.
بع�ض العلوم ،لتقوم ببع�ض الأعمال ا ّلتي هي من
ّ
العلم ذو �آثا ٍر �سلب ّي ٍة على المجتمع ،حيث
وذهب �آخرون �إلى �أنّ َ
�سيتم ّكن الأ�شرار من ا�ستخدامه للإيقاع بالنا�س �أكثر ف�أكثر.
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والجواب :كما قد ي�ستفيد ال�شرير من العلم للو�صول
ُ
�إلى �أهدافه ،ف�إنّ المتع ّلم ال�صالح �سيتم َّكن من الت�ص ّدي
لمكائد الأ�شرار.
 36فالطريق الوحيد للنجاة من التخلُّف وال�شقاء �أن ن�ؤمن
طلب العلم ون�شره فري�ضة ،فن�سعى للخروج من
ح ّق ًا �أنّ َ
ظلمات الجهل �إلى نور العلم والمعرفة.
رب العالمين.
والحمد هلل ّ
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