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فريضة العلم

المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�ضالة وال�ضالم على اأ�ضرف 

الخلق محّمد وعلى اآله الأخي�ر المنتجبين.

مهمـــ� تغّيرت الظـــروف فـــ�إّن الفكر الأ�ضيـــل يبقى على 

اأ�ض�لته، ومهم� تبّدلت الأحوال ف�إّن الكالم المحكم ب�لدليل 

يبقـــى علـــى اإحك�مـــه، ف�لأ�ض�لة والإحـــك�م اأ�ض��ـــس الثب�ت 

والـــدوام، ومـــن هن� نجـــد الإمـــ�م الخمينـــّي الراحل} 

يو�ضي: 

�ألاّ  ي���ن  �لجامعياّ ب  و�لط����اّ ���رة  �لمفكاّ »...�لطبق���ة 

َيَدع���وا ق���راءة كت���ب الأ�ش���تاذ العزي���ز )�ل�ض���هيد مرت�ض���ى 

�ء �لد�ضائ�س �لمبغ�ضة  ري(، ول يجعلوها ُتن�ض���ى جراّ مطهاّ

ل�إ�ض�م،...

فق���د كان عالم���اً بالإ�ض����م و�لق���ر�آن �لكري���م و�لفن���ون 
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و�لمعارف �لإ�ض����مياّة �لمختلف���ة، فريد�ً من نوعه... و�إناّ 

كتاباته وكلماته كلاّها ب� �أياّ ��ضتثناء �ضهلٌة ومربِّية«.

وكذلك نجد ق�ئـــد الثورة الإ�ضالمّية �ضم�حة ال�ضّيد علّي 

����س �لفك���رياّ لنظام  الخ�منئـــّي { ي�ضفه ب�أّنـــه: »�لموؤ�ضاّ

���ة �لإ�ض����مياّة،... و�أناّ �لخطاّ �لفكرياّ ل�أ�ض���تاذ  �لجمهورياّ

ري هو �لخطاّ �لأ�ض���ا�س ل�أفكار �لإ�ض�مياّة �لأ�ضيلة  مطهاّ

�لاّذي يقف في وجه �لحركات �لمعادية...

�إناّ �لخط �لاّذي ي�ضتطيع �أن يحفظ �لثورة من �لناحية 

���ة ه���و خطاّ �ل�ض���هيد مطه���رياّ يعني خط �لإ�ض����م  �لفكرياّ

... �لأ�ضيل غير �لإلتقاطياّ

و�ض���ياّتي �أن ل َتَدعو� ك�م هذ� �ل�ض���هيد �لاّذي هو ك�م 

�ل�ضاحة �لمعا�ضرة،... و�جعلو� كتبه محور بحثكم وتبادل 

�ضوها ب�ضكل �ضحيح...«. �آر�ئكم و�در�ضوها ودراّ
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حول الكتاب

لل�ضهيد  لمح��ضرتين  وتحرير  تلخي�س  الكت�ب  هذا 

للعلم«،  ونظرته  »�لإ�ض�م  عنوان:  تحت  الأولى  مطهّري 

والث�نية: »فري�ضة �لعلم«، من كت�ب مح��ضرات في الدين 

والجتم�ع.
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فري�ضة العلم

ين: متخ�لف�ن اأم مت�آلف�ن؟ 1- العلم والدِّ

2- لم�ذا يعي�س الم�ضلمون الجهل والتخلُّف؟

3- هل هن�ك علوم دينّية واأخرى غير دينّيٍة؟

4- على اأّي علم يحّث الإ�ضالُم؟

5- م� هو راأي الإ�ضالم في تعلُّم المراأة؟

يمكن  وكيف  �ضلبّية؟  اآث�ر  العلم  لطلب  هل   -6

تجنُّبه�؟
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العلم فريضة

ق�ل اهلل عزَّ وجلَّ في كت�به الكريم: { ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

.
)1(

ېئ ېئ ىئ ىئ}
الفرائ�س  من  فري�ضة  عن  نتحّدث  البحث  هذا  في 

الإ�ضالمّية ل تقّل �ض�أنً� عن بقّية الفرائ�س، األ وهي »فري�ضة 

�لعلم«، واأّم� تعبيرن� عن العلم ب�لفري�ضة فن��ضىء من و�ضف 

الأح�ديث ال�ضريفة لطلب العلم ب�أّنه فري�ضة، فقد ورد عن 

 ،
)2(

النبي P اأّنه ق�ل: »طلب �لعلم فري�ضة على كلاّ م�ضلٍم«

وهذا   ،
)3(

»وم�ضلمٍة« كلمة  اإ�ض�فُة  الأنوار  بح�ر  كت�ب  وفي 

الحديث مّم� اّتفق عليه الفريق�ن، ال�ضّنة وال�ضيعة.

)1( �ضورة الزمر، الآية: 9.

)2( و�ض�ئل ال�ضيعة، ج 27، �س 26، ب�ب؛ من اأبواب �ضف�ت الق��ضي، ج 16.

)3( بح�ر الأنوار، ج 2، �س 32، ب�ب 9، من كت�ب العلم، ج 20.
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معنى الفريضة

من  المراد  يكون  وبهذا   ،
)1(

الواجب تعني  والفري�ضة 

الفرائ�س  من  واحد  العلم  طلب  اأّن  ال�ضريف  الحديث 

ال�ضبق  ف�ضُل  لالإ�ضالم  يكون  وعليه  الإ�ضالمّية،  والواجب�ت 

ك�ن  اأن  فبعد  العلم،  طلب  على  الن��س  حّث ِ  م�ضم�ر  في 

ة وطبق�ت معّينة  التعلُّم حّقً� وامتي�زًا تتمّتع به فئ�ت خ��ضّ

في مجتمِع م� قبل الإ�ضالم، ج�ء الإ�ضالم ليعتبر طلب العلم 

واجبً� وفري�ضًة على كّل فرٍد من اأفراد المجتمع الإ�ضالمي، 

اأو جم�عٍة  اأو بين طبقٍة  اأي فرٍق بين المراأة والرجل،  دون 

واأخرى.

جميع  على  واجب  فر�س  والمعرفة  العلم  تح�ضيل  اإذًا 

الم�ضلمين، ك�ل�ضالة وال�ضوم والحّج وغيره� من الفرائ�س 

الإ�ضالمّية.

المسلمون والعلم

ينق�ضم المجتمع الإ�ضالمّي، من حيث نظرته اإلى العالقة 

)1( راجع ل�ض�ن العرب، ج 11، �س 159.
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ين والعلم، اإلى فئتين: بين الدِّ

والعلم  الدين  اأّن  لإظه�ر  ت�ضعى  وهي  �لأولى:  �لفئة 

تنق�ضم  الفئة  وهذه  اأبدًا،  يلتقي�  اأن  يمكن  ول  متخ�لف�ن 

بدوره� اإلى ط�ئفتين:

وهوؤلء  ب�لتدّين،  المتظ�هرين  الجهالء  ط�ئفة  وهي  اأ- 

الن��س،  في  المتف�ّضي  الجهل  ب�ضبب  ويرتزقون  يعي�ضون 

ي�ضّوهون  فراحوا  اللدود،  عدّوهم  العلم  ك�ن  هن�  ومن 

دعواهم  ك�نت  عنه،  يبتعدوا  لكي  الن��س،  اأم�م  �ضورته 

ين. اأّن العلم يتن�فى مع الدِّ

�ضربوا  اّلذين  المتعلِّمين،  المثّقفين  ط�ئفة  وهي  ب- 

فلكي  الح�ئط،  عر�س  والأخالقّية  الإن�ض�نّية  ب�لمب�دئ 

يبّرروا اأعم�لهم المنكرة، ق�لوا ل يمكن اأن ي�أَتِلَف الديُن 

متعلِّمً�  تكون  اأن  واإّم�  متدّينً�،  تكون  اأن  ف�إّم�  والعلم، 

فً�. ومثقَّ

اإح�ض��س  قطُّ  يخ�لجه�  لم  اّلتي  وهي  �لثانية:  �لفئة 

اإزالة  اإلى  ف�َضَعت  والعلم،  ين  الدِّ بين  تن�ٍف  اأو  تن�ق�ٍس  ب�أيِّ 
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حول  بطوائفه�  الأولى  الفئة  اأث�رته  اّلذي  والغب�ر  الظالم 

ين المقّد�ضين، وك�ن له� حّظ من كّل من العلم  العلم والدِّ

ين، ك�ض�هٍد على اإمك�نّية الجمع بينهم� في الواقع. والدِّ

 اإلسالم يوصي بالعلم

ف�لإ�ضالم قد اأولى م�ض�ألة تح�ضيل العلم اأهّمّيًة ق�ضوى، 

حّتى اأّنه اعتبره فر�ضً� واجبً� على كّل م�ضلٍم وم�ضلمٍة، وقد 

ال�ضريفة  والأح�ديث  القراآنّية  الآي�ت  من  جملة  تعّر�ضت 

الكبير  الأجر  من  لهم  وم�  والعلم�ء  العلم  ف�ضل  لبي�ن 

اإلى  العلم ودعوًة  ، وكّل ذلك ترغيبً� في  عند اهلل عزَّ وجلَّ

تح�ضيله، ونحن هن� �ضنكتفي بذكر �ضي ء ي�ضير من اأح�ديث 

النبّيP في الحّث على طلب العلم:

 ،
)1(

ل: »طلب �لعلم فري�ضة على كلاّ م�ضلٍم وم�ضلمٍة« �لأواّ

وفي هذا الحديث ت�أكيد على اأّن طلب العلم اأمر ل يتم�يز 

فيه اأحد عن اأحٍد، فهو واجب على الرجل والمراأة، ال�ضغير 

يخت�ّس  ول  والمحكوم،  الح�كم  وال�ضيخ،  ال�ض�ّب  والكبير، 

)1( بح�ر الأنوار، ج 2، �س 32، ب�ب 9 من كت�ب العلم، ح 20.
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بطبقٍة اأو جن�ٍس.

، وفيه 
)1(

�لثاني: »�طلبو� �لعلم من �لمهد �إلى �للحد«

اإ�ض�رة اإلى اأّن طلب العلم ل يخت�ّس بزم�ٍن دون زم�ٍن، فهو 

فري�ضة على كّل م�ضلٍم في كّل زم�ن.

، فلي�س لطلب 
)2(

�لثالث: »�طلبو� �لعلم ولو في �ل�ضين«

العلم مك�ن معّين، وكّل مك�ٍن مهم� ك�ن بعيدًا يوجد فيه علم 

ن�فع ومفيد هو من الأمكنة اّلتي يجب على الم�ضلم اأن ي�ضعى 

للو�ضول اإليه�، لتح�ضيل ذلك العلم والإف�دة منه، وهذا م� 

الفرائ�س  من  كثيٍر  متمّيزًة عن  فري�ضًة  العلم  يجعل طلب 

وال�ضوم  ك�ل�ضالة  معّين،  وقت  له�  د  ُحدِّ اّلتي  الإ�ضالمّية 

مثاًل، اأو مك�ن معّين، ك�لحّج.

�أينما  ياأخذها  �لموؤمن  �ضالاّة  »�لحكمة  �لر�بع: 

، والحكمة هي المو�ضوع المحَكم المتَقن المنطقّي 
)3(

يجدها«

ال�ضليم، وهي كّل ق�نوٍن اأو ق�عدٍة تّتفق مع الحقيقة، ولي�ضت 

الحقيقة  عن  يبحث  ف�لموؤمن  والتخّيالت،  الوهم  �ضنيعة 

)1( تف�ضري القمي، ج 2، �س 401، ك�ضف الظنون حل�جي خليفة، ج 1، �س 78.

)2( ك�ضف اخلف�ء للعجلوين، ج 2، �س 44.

)3( من ل يح�ضره الفقيه، ج 4، �س 380.
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ك�فٍر  عند  ك�نت  ولو  يطلبه�  اأن  يتحّفظ  ول  اتج�ه،  كّل  في 

Q: »�ْلِحْكَمُة  اأمير الموؤمنين  اأو م�ضرٍك، وقد ورد عن 

 ،
)1(

�لنَِّفاِق« ْهِل 
َ
�أ ِمْن  َوَلْو  �ْلِحْكَمَة  َفُخِذ  �ْلُموؤِْمِن،  ُة  �َضالَّ

ف�ل�ضرط الوحيد اإ�ضالمّيً� في اأخذ العلم هو اأن يكون ذلك 

العلم �ضحيحً�، ويّتفق مع الحقيقة والواقع.

�لعلم �لنافع، �ضرط و�حد للعلم

ل  اأن  الخت�ض��س  اأهل  من  لي�ضوا  لمْن  ينبغي  نعم 

بّد لهم  الن��س، بل ل  بَدْلوه من  األقى  اإلى كّل من  ي�ضتمعوا 

منه  ْون  يتلقَّ اّلذي  ال�ضخ�س  طبيعة  حول  ال�ضتي�ض�ح  من 

العلم، لئاّل ينحرف بهم عن الخّط الم�ضتقيم من حيث ل 

ي�ضعرون، اأّم� اإذا ك�ن لديهم من الخبرة م� يجعلهم يمّيزون 

العلوم، فال  والف��ضد من  وال�ضحيح  والم�ضّر،  المفيد  بين 

ينبغي لهم التوّقف في اأخذ ال�ضحيح والمفيد منه�، ولو ك�ن 

اأي�ضً� يمّيز طلب  اأو من�فقً�، وهذا  اأو م�ضركً�  المعلِّم ك�فرًا 

ُقيِّدت  اّلتي  خرى 
ُ
الأ الإ�ضالمّية  الفرائ�س  بع�س  عن  العلم 

 
ٍ
ب�إم�م القتداء  فيه�  يجب  اّلتي  الجمعة  ك�ضالة  ب�ضروٍط، 

)1( نهج البالغة، ج 4، ق�ضم احِلَكم: احلكمة 80.
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�ضوى  ُيقيَّد  فلم  العلم  طلب  اأّم�  ع�دٍل،  موؤمٍن  م�ضلٍم  واحٍد 

ب�أن يكون العلم �ضحيحً� مفيدًا، ويّتفق مع الحقيقة والواقع، 

واإّل انتفى الغر�س من تح�ضيله.

حال �لمجتمع �لإ�ض�مي

الإ�ضالم  الكالم في مدى عن�ية  ونحن ل نريد تف�ضيل 

وُكِتب  قيل  لأّنه قد  فيه، وذلك  والترغيب  ب�لعلم  واهتم�مه 

في  الغ�رقة  مجتمع�تن�  اإلى  ينظر  وَمْن  ذلك،  حول  الكثير 

له  نقوله  �ضوف  م�  ي�ضّدق  لن  والتخلُّف  ّمّية 
ُ
والأ الجهل 

اإذ كيف يكون  العلم،  الكبرى في طلب  الإ�ضالم  من عن�ية 

الإ�ضالم كذلك والم�ضلمون غ�رقون في الجهل؟!

المجتمع  عيوب  اإلى  اللتف�ت  من  بّد  ل  اأّنه  نرى  ولهذا 

هذا  في  العلمّي  الت�أّخر  اأ�ضب�ب  في  والتفكير  الإ�ضالمي، 

اأن نتخّل�س من ذلك كّله، لننطلق  المجتمع، فلعّلن� نتمّكن 

الرقّي  اإلى  �ضيقودن�  اّلذي  الوا�ضع  العلم  طريق  في  بعده� 

ْين م� دام مقترنً� ب�لإيم�ن واللتزام. والح�ض�رة الحقيقيَّ

مع  ح�ضلت  اّلتي  الح�دثة  تلك  اإلى  الإ�ض�رة  وتجدر 

اأخذ في  ف�إّنه  الدين!،  ال�ضّيد عبد الح�ضين �ضرف  العاّلمة 



18

فريضة العلم

من  َرْدحً�  و�ضيعتهم   R البيت  اأهل  حول  الكتب  ت�أليف 

لبن�ن  في  ال�ضيعة  اأّن  اإلى  فترٍة  بعد  التفت  ولكّنه  الزمن، 

ول  المهند�س  ول  الع�لم  فيهم  ولي�س  م�ضت�ضعفين،  ك�نوا 

الطبيب اإّل ب�أعداٍد �ضئيلٍة جّدًا، فراأى اأّن كتبه لن يكون له� 

اأّي ف�ئدٍة م� دام الو�ضع على ح�له، ف�ن�ضرف بكّل ط�قته 

بهوؤلء،  تنه�س  اأن  �ض�أنه�  من  اّلتي  العملّية  الن�ض�ط�ت  اإلى 

والجمعّي�ت  التعليم  ومع�هد  المدار�س  ت�أ�ضي�س  اإلى  وعمد 

الخيرّية، فتغّير الو�ضع، وتبّدل الح�ل، و�ض�ر لل�ضيعة علم�ء 

والحركة  الدعوة  وجدت  وهكذا  ومثّقفون،  ومهند�ضون 

الإ�ضالمّية من�خً� مالئمً� له� في لبن�ن.

�لم�ضلمون و�أو�مر �لإ�ض�م بطلب �لعلم

الم�ضلمين،  ترى  اأن  حّقً�  والحيرة  ال�ضتغراب  يثير  مّم� 

P { چ چ  نزل على نبّيهم محّمد 
ُ
اأ اأّول م�  اّلذين ك�ن 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
، غ�رقين في 

)1(

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ}
على  الم�ضلمين  اإّن  القول  هن�  نريد  ول  والتخلُّف،  الجهل 

)1( �ضورة العلق، الآي�ت: 1ـ 5.
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ف�إّن  العلم،  بطلب  لهم  اهلل  اأمر  ينّفذوا  لم  الع�ضور  مدى 

الإ�ضالم قد خلق نه�ضًة علمّيًة وثق�فّيًة عظيمًة قّل نظيره� 

في الع�لم، وظّلت قرونً� طويلًة تحمل لواء الثق�فة والتمّدن 

اّلذي  لالأمر  مدينًة  النه�ضة  هذه  ك�نت  وقد  والإن�ض�نّية، 

اأ�ضدره الإ�ضالم بخ�ضو�س طلب العلم، ولكّن الم�ضلمين في 

القرون الأخيرة قد اأهملوا وهجروا هذه الأوامر والتع�ليم، 

فلم�ذا ك�ن ذلك؟

أسباب ُبْعد المسلمين عن طلب العلم

1- �شيا�شة التمييز

اإّن اأحد الأ�ضب�ب الرئي�ضة لعزوف فئٍة من الم�ضلمين عن 

الهتم�م بطلب العلم هو: م� جرى في المجتمع الإ�ضالمّي 

بعد وف�ة النبّي الأكرم P، فبعد اأن ك�ن الم�ضلمون �ضوا�ضيًة 

ال�ضلطة  مق�ليد  ت�ضّلم  مّمن  البع�س  اأخذ  الم�ضط  ك�أ�ضن�ن 

ن�ضبهم  ب�عتب�ر  الم�ضلمين  بين  التمييز  الخالفة في  واأمور 

ت�رًة، وب�عتب�ر اأ�ضبقّيتهم في الإ�ضالم اأخرى، اأو م�ض�ركتهم 

في بع�س الحروب، كبدر مثاًل، ث�لثًة فظهر مجتمع متعّدد 

المجتمع  وانق�ضم  مطلقً�،  الإ�ضالم  مع  يّتفق  ل  الطبق�ت، 
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الإ�ضالمّي اإلى طبقٍة فقيرٍة محرومٍة تكّد وت�ضقى للح�ضول 

ل  مغرورٍة  مبّذرٍة  م�ضرفٍة  غنّيٍة  وطبقٍة  العي�س،  لقمة  على 

تدري م� ت�ضنع بم� ك�نت تختزنه من الأموال، هذه الح�لة 

جعلت �ضريحًة كبيرًة من الن��س تن�ضرف تلق�ئّيً� عن ال�ضعي 

لتح�ضيل العلم، اإذ �ض�ر هن�ك م� هو اأولى من ذلك، وهو 

ت�أمين لقمة العي�س، وان�ضرف كثير من الأغني�ء عن ذلك 

والمالهي،  الملّذات  في  اأنف�ضهم  اأغرقوا  قد  لأّنهم  اأي�ضً�، 

اّلتي حجبت عنهم كّل ف�ئدٍة لطلب العلم في حي�تهم.

2- �حتر�م لغير �أهله

يعزو بع�ٌس عدم اهتم�م الم�ضلمين في القرون الأخيرة 

بطلب العلم اإلى اأّنهم قد �ضرفوا اهتم�مهم عن العلم اإلى 

الأّمّية  اإزالة  اإلى  يّتجهوا  اأن  من  فبدًل  اأنف�ضهم،  العلم�ء 

في  وجلَّ  عزَّ  اهلل  اأوامر  ممتثلين  واأولدهم،  اأنف�ضهم  عن 

الحّث على طلب العلم، اأخذوا يب�لغون في احترام العلم�ء 

وتقدي�ضهم، اإلى درجٍة �ض�روا يَرْون فيه� اأّن الأجر كّل الأجر، 

والف�ضل كّل الف�ضل، في الخ�ضوع للع�ِلم، ف�أعَطْوا م� اأعط�ه 

اهلل للعلم وطلبه اإلى العلم�ء والمحّققين.
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الكت�ب�ت  بع�س  ف�إّن  م�،  حدٍّ  اإلى  �ضحيح  القول  وهذا 

ال�ض�ذجة ال�ضطحّية، وبع�س م� يق�ل على المن�بر، يتوافق مع 

هذا المنطق، والن��س ولالأ�ضف ال�ضديد يّتبعون هوؤلء دون 

حون  اّلذين يو�ضّ للعلم�ء والمحّققين   
ٍ
اأّي اهتم�م ُيعيروا  اأن 

لهم الحقيقة.

3- فهم خاطئ

هن�ك اأمر اآخر، ك�ن له الت�أثير الكبير في ان�ضراف الن��س 

عن طلب العلم، األ وهو م� يثيره بع�س علم�ء الإ�ضالم، ذوي 

الجمود الفكرّي، من اأّن م� اأراده النبّي الأكرم P في قوله 

العلم  هو  وم�ضلمٍة«  م�ضلٍم  كلاّ  على  فري�ضة  �لعلم  »طلب 

الدينّي اّلذي يملكونه، وهذا م� جعل الن��س ين�ضرفون عن 

طلب بقّية العلوم الن�فعة والمفيدة.

هل هناك علوم دينّية وأخرى غير دينّية؟

لقد جرى ال�ضطالح على القول ب�أّن هن�ك علومً� دينّيًة، 

واأخرى غير دينّية. ويق�ضد ب�لعلوم الدينّية تلك العلوم اّلتي 

ين العتق�دّية اأو الأخالقّية اأو العملّية،  تتحّدث في م�ض�ئل الدِّ
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الدينّية  المع�رف  لتعلُّم  مقّدمًة  تعتبر  اّلتي  العلوم  تلك  اأو 

 في حين ُينَظر 
)1(

واأحك�مه�، مثل الأدب العربي اأو المنطق

اإلى بقّية العلوم الن�فعة والمفيدة على اأّنه� غريبة تم�مً� عن 

الدين، ولهذا فقد ذهب جم�عة اإلى اأّن مراد النبّي P من 

»طلب �لعلم فري�ضة« هو طلب العلم الدينّي دون غيره.

�لفهم �ل�ضحيح

الإ�ضالم  ف�إّن  مح�س،  ا�ضتب�ه  هذا  اأّن  ال�ضحيح  ولكّن 

قد اأمر بطلب كّل علم ن�فٍع ومفيٍد، والدليل على ذلك عّدة 

اأموٍر:

فقط  الدينّي  العلم  بطلب  اأو�ضى  قد  الإ�ضالم  ك�ن  لو   -1

ه  توجُّ وب�لت�لي يكون  بنف�ضه،  اأو�ضى  اأّنه قد  فهذا معن�ه 

من  مذهٍب  كّل  لأّن  ْفرًا،  �ضِ وطلبه  العلم  نحو  الإ�ضالم 

المذاهب، مهم� يكن عداوؤه للعلم والمعرفة، ل يمكن له 

اأن يقف مع�ِر�ضً� الّطالع على ذاته، بل �ضيقول حتمً�: 

الأدب  ف�إّن  ب�مل�ضلمني.  ة  لأّنه� خ��ضّ ل  الإ�ضالمّية  اأو  ب�لدينّية  العلوم  ت�ضمية هذه  �ضبب  اإّن   )1(

ة ب�مل�ضلمني، واإّن� هذه العلوم تداولت على اأيدي  العربي اأو املنطق اأو البالغة غري خمت�ضّ

علم�ء الإ�ضالم وراجت كثريًا وازدهرت مل� له� من الأثر الكبري يف فهم القراآن واحلديث، 

وبهذا ال�ضبب اأخذت الط�بع الإ�ضالمي.
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تعّرفوا عليّ َ، ول تتعّرفوا على غيري.

ي�أمر  اّلذي  العلم  من  المق�ضود  ك�ن  لو  اأخرى،  وبعب�رٍة 

الإ�ضالم  لك�نت نظرة  الدينّي فقط  العلم  الإ�ضالم بطلبه هو 

اإلى العلم �ضلبّيًة، وهذا م� ثبت خالفه فيم� تقّدم من البحث.

2- اإّن القراآن الكريم قد طرح عددًا من الموا�ضيع وطلب من 

الن��س الت�أّمل فيه�، وم� هذه الموا�ضيع �ضوى مو�ضوع�ت 

تلك العلوم اّلتي نطلق عليه� اليوم اأ�ضم�ء العلوم الطبيعّية 

والري��ضّية والحي�تّية والت�ريخّية وغيره�، فقد ق�ل اهلل 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ   : وجلَّ عزَّ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
الن��س  تدعو   

)2(

كثيرة اآي�ت  وغيره�   ،
)1(

چ} چ 
اأ�ضرار  على  والّطالع  اهلل،  مخلوق�ت  في  الت�أّمل  اإلى 

)1( �ضورة البقرة، الآية: 164.

)2( راجع �ضورة اجل�ثية، الآي�ت: 3ـ 5، �ضورة ف�طر، الآيت�ن: 27ـ 28، وغريه� اآي�ٌت كثرية.
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الك�ئن�ت واأحواله�، وهذا خير دليٍل على اأّن الإ�ضالم لم 

يح�ضر العلم المطلوب تح�ضيله ب�لعلم الدينّي.

3- ال�ضيعة والموالين لأهل البيت R يعتقدون اأّن �ضيرة 

الأئّمة واأقوالهم �ُضّنة، ومن المعلوم اأّن الم�ضلمين في اأواخر 

القرن الأّول واأوائل القرن الث�ني الهجرّي قد تعّرفوا على 

والهندّية  اليون�نّية  ترجمته� عن  الدني� عن طريق  علوم 

الفلك  في  المتعّددة  الكتب  ترجموا  فقد  والف�ر�ضّية، 

والت�ريخ،  والأدب  والحيوان  والطّب  والفل�ضفة  والمنطق 

R، اّلذين لم يتوانوا قّط في  ولم ي�ضدر من الأئّمة 

اإذا م� �ضدر منهم  اأنف�ضهم  الخلف�ء  اإلى  النتق�د  توجيه 

م� هو خالف تع�ليم الإ�ضالم، اأيُّ ردٍع عن ذلك، مّم� يدّل 

يَّة  على اأّن ترجمة وتلّقي هذه العلوم هو من الأمور الَمْر�ضِ

عندهم R، الأمر اّلذي يعني اأّن الإ�ضالم يوافق اإذا 

ودرا�ضته�،  العلوم  التعّرف على هذه  ع على  ي�ضجِّ نقل  لم 

لف�ئدته� وت�أثيره� العظيم في حي�ة الم�ضلمين.

للر�ضول  واحد  حديثين،  البحث  من  تقّدم  فيم�  ذكرن�   -4
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الأكرم P، واآخر لالإم�م علّي Q، وكّل من هذين 

الحديثين يدّل، ولو احتم�ًل، على اأّن المق�ضود من العلم 

بنظر الإ�ضالم م� هو اأعّم من العلم الدينّي.

�ل�ضين«،  �لعلم ولو في  »�طلبو�   Q ورد عنه  فقد 

معروٍف  مك�ٍن  اأبعد  لأّنه�  اإّم�  هن�،  ال�ضين  ُذكرت  وقد 

العلم  مراكز  من  مركزًا  ك�نت  لأّنه�  اأو  يومئٍذ،  الع�لم  في 

وال�ضن�عة في الع�لم، ولم تكن ال�ضين ل قديمً� ول حديثً� 

مركزًا من مراكز العلوم الدينّية.

�ضالاّة  »�لحكمة   :Q الموؤمنين  اأمير  عن  وج�ء 

بها  �أحقاّ  تكونو�  �لم�ضرك  عند  ولو  فاطلبوها  �لموؤمن 

ب�لحكمة  المراد  ك�ن  لو  له  معنى  ل  وهذا   ،
)1(

و�أهلها«

اإذ اأيُّ علٍم دينّي �ضي�أخذه الموؤمن من  العلم الدينّي فقط، 

الم�ضرك؟! ف�لمراد اإذًا م� هو اأعّم من العلم الدينّي.

تحّدد  الأح�ديث  من  P جملة  الأكرم  النبّي  ورد عن   -5

المراد من العلم، ولكن لي�س ب�لن�ّس على العلم الفالنّي 

)1( اأم�يل الطو�ضي، 625.
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علٍم  فكّل   ،
)1(

الن�فع العلم  بعنوان  ذكر  بل  والفالنّي، 

ويعتبرهم�  الإ�ضالم  بهم�  يقبل  واأثرًا  ف�ئدًة  يت�ضّمن 

وطلُبه  الإ�ضالم،  في  مقبول  هو  ون�فعين،  مفيدين 

فري�ضة.

مّي، بمعنى  6- ذهب الفقه�ء اإلى اأّن العلم واجب تهيُّئّي مقدِّ

اأّن وجوبه ن��ضىء من كونه يهيى الإن�ض�ن ويعّده لإنج�ز 

اأّن وظ�ئف الإن�ض�ن  الوظ�ئف الملق�ة على ع�تقه، وبم� 

الم�ضلم ل تقت�ضر على ال�ضالة وال�ضوم والحّج وم� �ض�كل 

حيث  من  الفرائ�س  بحكم  هي  اأعم�ل  هن�ك  بل  ذلك، 

وهكذا  كف�ئّي،  واجب  ف�إّنه�  مثاًل،  ك�لطب�بة  الوجوب، 

كّل م� يحت�جه المجتمع الإ�ضالمّي من الأعم�ل اّلتي ل 

ت�ضتقيم الحي�ة اإّل به�، ك�لزراعة وال�ضن�عة والتج�رة، 

هي واجب�ت كف�ئّية، اإذ بكّل هذه الأمور يتخّل�س المجتمع 

ويعي�س  الإ�ضالمّية،  غير  للملل  الخ�ضوع  من  الإ�ضالمي 

ال�ضتقالل والحّرّية والعّزة في اقت�ض�ده و�ضي��ضته واأمنه 

)1( كنز العّم�ل، ج 10، �س 216: »ِمْن �ُضئل عن علٍم ن�فٍع فكتمه ج�ء يوم القي�مة ملجمً� بِلج�م 

من ن�ر«.
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للمجتمع  الإ�ضالم  يريده  م�  وهذا  حي�ته،  �ضوؤون  وكّل 

 وفنوٍن 
ٍ
الإ�ضالمّي، وبم� اأّن هذه الأعم�ل تبتني على علوم

اإّل ب�لتعّلم والدرا�ضة ك�ن تعّلم هذه  ل يمكن تح�ضيله� 

وب�ل�ضطالح  الأعم�ل،  تلك  لوجوب  تبعً�  واجبً�  العلوم 

 
)1(

العلمي يعتبر العلم ب��ضتثن�ء بع�س المع�رف الربوبّية

و�ضيلة ل غ�ية.

فتبيَّن اأّن العلم المطلوب تح�ضيله في الإ�ضالم اأعّم من 

العلم الدينّي، بل يمكنن� القول بمل ء اأفواهن� اأّن العلم الدينّي 

بل  ونحوه�،  والأخالق  والفقه  العق�ئد  ينح�ضر في علم  ل 

العلم الدينّي هو كّل علٍم ينفع الن��س، ويرقى ب�لمجتمع اإلى 

وال�ضي��ضة  والجتم�ع  القت�ض�د  في  الذاتي  الكتف�ء  درجة 

والأمن، فال يحت�ج الم�ضلمون اإلى ا�ضتجداء تلك المه�رات 

وعّزتهم  كرامتهم  لتقديم  ي�ضطّرون  ول  وهن�ك،  هن�  من 

من  الإ�ضالمّية  غير  الملل  لهم  تقّدمه  لم�  ثمنً�  وحّرّيتهم 

الخبرات في المج�لت العلمّية المختلفة.

)1( كمعرفة اهلل والنف�س واملع�د وم� يتعّلق بذلك.
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تعلاّم �لمر�أة

اأّن بع�س الن��س يقفون في  اإلى  وهن� ل بّد من الإ�ض�رة 

وجه تعّلم المراأة، معّللين موقفهم هذا ب�أّن اأجواء المدار�س 

بن�تن�  على  ن�أمن  فكيف  والنحراف،  الف�ض�د  من  تخلو  ل 

فيه�؟!

اأّن الإ�ضالم لم يمّيز بين الرجل  والجواب: ل �ضّك في 

العلم  اأّن طلب  العلم، فكم�  والمراأة من حيث وجوب طلب 

من  ورد  وم�  المراأة،  على  كذلك  هو  الرجل  على  واجب 

هو  م�  م�ضلٍم«  كلاّ  على  فري�ضة  �لعلم  »طلب  ب�أّن  التعبير 

اإّل تغليب لعن�ضر الذكورة، كم� هو معروف في اللغة، واإّل 

ف�إّن هن�ك الكثير من الأحك�م ال�ضرعّية قد ج�ء في اأدّلته� 

التعبير ب�لرجل اأو الم�ضلم فهل يحتمل اخت�ض��ضه� ب�لرجل 

دون المراأة؟! ول �ضّك اأي�ضً� في اأّن بع�س الأعم�ل الحي�تّية 

اإّل الن�ض�ء، بل  اأن تقوم به� على وجهه� ال�ضحيح  ل يمكن 

ولم  الن�ض�ء،  �ت  مخت�ضّ من  الأعم�ل  بع�س  الإ�ضالم  جعل 

ي�ضمح للرج�ل بمم�ر�ضته� اإّل في ح�لت ال�ضرورة الق�ضوى، 

ك�لتوليد ونحوه، وهذا يعني اأّن الإ�ضالم قد اأج�ز للمراأة، بل 
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ال�ضرورّية  والعلوم  الأ�ض��ضّية  المب�دى  تعّلم  عليه�،  اأوجب 

للقي�م بهذه الأعم�ل، وهذا ل يكون اإّل بدخول الن�ض�ء اإلى 

�ض�ح�ت العلم والمعرفة.

نعم يجب علين� نحن الم�ضلمون ع�ّمًة اأن نوّفر المدر�ضة 

فيه�،  بن�تن�  لدرا�ضة  وتربوّيً�  اأخالقّيً�  المالئمة  والج�معة 

اأداء  من  هروبً�  المراأة  تعّلم  على  نعتر�س  اأن  من  فبدًل 

الواجب علين�، ل بّد لن� اأن نبذل كّل جهٍد في �ضبيل ت�أمين 

المك�ن المن��ضب لدرا�ضة الفت�ة بعيدًا عن كّل خطٍر اأخالقيّ ٍ 

وتربويّ ٍ، وعلى الفتي�ت في هذا المج�ل اأن يلتحقن ب�لفروع 

مع  والمتوافقة  وا�ضتعدادهّن،  ل�ض�أنهّن  المن��ضبة  الدرا�ضّية 

ح�ج�ت المجتمع لهّن.

�لخوف من �لعلم

الن��س،  بين  العلم  انت�ض�ر  من  يخ�فون  الن��س  بع�س 

اأ�ض�ّضوه�  اّلتي  الذاتّية  من�فعهم  على  �ضيق�ضي  ذلك  لأّن 

�ض�ر  لو  فيقولون:  وب�ض�طتهم،  الن��س  جهل  ا�ضتغالل  على 

المجتمع متعّلمً�، مع م� يم�ر�ضه بع�س الن��س من الف�ض�د، 

ّمّي اّلذي ي�ضرق القليل اليوم لن يكتفي 
ُ
لتعّمق الف�ض�د، ف�لأ
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به غدًا وقد �ض�ر متعّلمً� يعرف كيف ي�ضل اإلى اأهدافه بي�ضٍر 

و�ضهولٍة.

للن��س،  ال�ضع�دة  ي�ضمن  ل  وحده  العلم  اإّن  والجواب: 

علمً�  يكون  واللتزام، وحينه�  ب�لإيم�ن  يقترن  اأن  بّد  ل  بل 

اأّن ال�ضورة اّلتي ر�ضموه� يمكن قراءته� ب�ضكٍل  ن�فعً�، كم� 

اآخر، فكم� اأّن الل�ّس المتعّلم يخت�ر م� ي�ضرق بدّقة وعن�ية 

من  بيته  يحمي  كيف  يعرف  المتعّلم  البيت  �ض�حب  كذلك 

طريقه  ره  يب�ضّ الل�ّس  بيد  نور  العلم  اأّن  وكم�  الل�ضو�س، 

الل�ّس  مك�ن  به  يعرف  البيت  �ض�حب  بيد  نور  هو  كذلك 

ويف�ضحه. ف�لعلم نور، اإذا وجد َمْن ي�ضتخدمه في ال�ضّر فلن 

يعدم من ي�ضتخدمه في الخير. اأّم� الجهل فهو وب�ل مح�س، 

المرء  بين  ويقف ح�ئاًل  �ضروره،  لمم�ر�ضة  ال�ضّرير  ي�ضتغّله 

ومج�بهة م� ُيح�ك له من المك�ئد والموؤامرات.

ف�إذا اأردن� اأن يكون لن� دين �ضحيح، وخال�س من الفقر، 

ومجتمع راٍق ولئق، علين� اأن ننه�س في حركٍة علمّيٍة واحدٍة 

�ضنكون  واإّل  والتخلُّف،  الجهل  من  اأ�ض�بن�  مّم�  ُتخرجن� 

الإ�ضالم  تدمير  في  مريدين  غير  اأو  مريدين  �ض�همن�  قد 
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والمجتمع الإ�ضالمّي، وفي منح الآخرين ال�ضيطرة وال�ضلطة 

على الواقع الإ�ضالمّي كّله.

انعكاسات التخّلي عن مكافحة الجهل

اّلتي تع�ني من الجهل والفقر والتخلُّف  البلدان  في كّل 

اآلف  قطعت  قد  اأجنبّية،  لمجموع�ٍت  قوّيً�  ح�ضورًا  نجد 

الأر�س،  من  المحرومة  البق�ع  تلك  اإلى  للو�ضول  الأمي�ل 

العلم  ن�ضر  �ضبيل  في  ذلك  وكّل  والمرارة،  العن�ء  وتحّملت 

والهتم�م ب�لجوانب ال�ضّحّية والإنم�ئّية في تلك البالد.

من  هوؤلء  اأهداف  بي�ن  في  الخو�س  نريد  ل  ونحن 

حركتهم، ولكّنن� نقول: هوؤلء ي�ضلون اإلى اأم�كن ومن�طق لم 

تط�أه� قدُم داِعيٍة ومبلٍِّغ ومر�ِضٍد من قبُل، الأمر اّلذي يعني 

اأّن هوؤلء المت�ضّترين بغط�ء الم�ض�عدة الإن�ض�نّية، واله�دفين 

اإلى ن�ضر اأفك�رهم وعق�ئدهم، �ضوف يتمّكنون من مل ء قلوب 

هن�ك  الن��س  من  والُب�َضط�ء  والفقراء  الم�ض�كين  وعقول 

بم� يريدون، وهذا اأمر طبيعّي، ف�لإن�ض�ن رهين الإح�ض�ن، 

�ضيمتلك  والتع��ضة  والفقر  الجهل  من  اإن�ض�نً�  �ضُينقذ  وَمْن 

اهلل  اإلى  �ضنعتذر  فبم�ذا  حتمً�،  وفكره  وروحه  وعقله  قلبه 
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ور�ضوله اإذا م� ارتّد هوؤلء الفقراء عن الإ�ضالم، محتّجين 

ب�أّنهم ك�نوا -ولأربعة ع�ضر قرنً�- م�ضلمين فلم يعرفوا �ضوى 

خرى 
ُ
الأ الدي�ن�ت  اأتب�ع  والتخلُّف حّتى ج�ء  والفقر  الجهل 

ب�أيديهم في طريق الح�ض�رة  واأخذوا  ف�أنقذوهم وعلَّموهم 

هل  �ض�ألن�  لو   P اهلل  ر�ضول  �ضنجيب  وبم�ذا  م؟  والتقدُّ

عملتم بم� قلته لكم من اأح�ديث في طلب العلم؟

�أقلاّ �لجهد

نت�ضّدى  اأن  هذه  والح�ل  علين�  اإّن  اأحد  يقوَلنَّ  ل  وُهن� 

لهوؤلء ونمنعهم من الو�ضول اإلى تلك البالد وتعليم الن��س 

ف�إّن هذا كالم  والإنم�ئّية،  ال�ضّحّية  بق�ض�ي�هم  والهتم�م 

مرفو�س من ِقَبل الع�َلم، ومن قبل ال�ضعوب الإ�ضالمّية اّلتي 

تع�ني من الفقر والجهل.

كّل ط�ق�تن�،  ن�ضتنفر  اأن  علين�  اإّن  نقول  اأن  يمكنن�  نعم 

الن��س  واإخراج  البق�ع  تلك  في  العلم  لن�ضر  جهدن�  ونبذل 

هن�ك مّم� هم فيه من الفقر والجهل وال�ضق�ء، وحينه� لن 

تجد تلك الجم�ع�ت مك�نً� له� في عقوٍل �ض�رت ق�درًة على 

التمييز بين �ضديقه� وعدّوه�.
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 القرآن يحّث على التسابق في فعل الخير

فعل  نحو  الت�ض�بق  وجوب  على  الكريم  القراآن  اأّكد  وقد 

َمم 
ُ
الخير، حيث و�ضع الم�ضلمين في حركة من�ف�ضٍة مع الأ

خرى في ا�ضتخدام م� اآت�هم اهلل عزَّ وجلَّ لتحقيق الخير 
ُ
الأ

وال�ضع�دة للن��س، فق�ل: {ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
.

)1(

ھ ھ ھ ھ }

النتيجة

وطريق  وانزواًء،  خموًل  وكف�ن�  نبداأ،  اأن  علين�  اإذن 

ب�أّن  حّقً�  الن��س  يوؤمن  وحين  بخطوة،  تبداأ  خطوة  الألف 

العلم والتعليم فري�ضة اإلهّية، ك�ل�ضالة وال�ضوم ونحوهم�، 

حركة  في  المعجزات  �ضن�ضهد  كفري�ضٍة  ذلك  ويم�ر�ضون 

النه�ضة العلمّية.

)1( �ضورة امل�ئدة، الآية: 48.



34

فريضة العلم

الخالصة

زعموا  بع�ضً�  اأّن  اإّل  العلم،  طلب  على  الإ�ضالم  حّث 

ولكّنهم  عنه،  الن��س  لُيبِعدوا  ين  الدِّ مع  يتن�فى  العلم  اأّن 

بين  عملّيً�  يجمعوا  اأن  اآخرون  ا�ضتط�ع  عندم�  حوا  افُت�ضِ

ين والعلم. الدِّ

اأّن  يدرك  اليوم  الم�ضلمين  ح�ل  في  ل  المت�أمِّ ولكّن 

بطلب  الإ�ضالم  ب�أوامر  اللتزام  عن  تخلَّْوا  قد  الم�ضلمين 

العلم ون�ضره، فو�ضلوا اإلى م� هم عليه من الجهل.

من الأ�ضب�ب اّلتي جعلت الم�ضلمين ين�ضرفون عن طلب 

العلم:

بين  الطبقّي  التم�يز  من  الم�ضلمون  الحّك�ُم  كّر�ضه  م�   -1

اأفراد المجتمع.

ب اإليهم  َنه الن��ُس من وجوب تقدي�س العلم�ء والتقرُّ 2- م� ُلقِّ

بدل الهتم�م بطلب العلم نف�ضه.

العلوم  من  تح�ضيله  المطلوب  اأّن  من  بع�س  اأث�ره  م�   -3

�ضرعً� هو العلوم الدينّية فقط.
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ن�فٍع  علٍم  كّل  تح�ضيل  اإلى  دع�  قد  الإ�ضالم  اأّن  والحقُّ 

للن��س، والأدّلُة على ذلك كثيرة، منه�:

ُتعَرف  المو�ضوع�ت  ببع�س  ل  الت�أمُّ اإلى  القراآن  دعوة   -1

اليوم ب�لعلوم الطبيعّية والفلكّية والحي�تّية.

اّلتي  الترجمة  حركة  عن   R المع�ضومين  �ضكوُت   -2

ن�ضطت في ع�ضرهم ب�ضكٍل ُملِفٍت للنظر.

ولو ك�ن  العلم  اّلتي تحثُّ على طلب  الكثيرة  الأح�ديث   -3

عند المن�فق اأو الم�ضرك، اأو في بالد الكفر.

رف�س البع�س اأن تكون المراأة ك�لرجل في وجوب طلب 

العلم عليه�، بدعوى عدم وجود اأمكنة لتعلُّم الفتي�ت بعيدًا 

عن اأجواء الف�ض�د والنحراف.

المالئمة  الأم�كن  نوؤّمن  اأن  علين�  يجب  اأّنه  وال�ضحيح 

للمراأة، ونحّقق م� تدعو ال�ضريعُة اإليه من وجوب تعلُّم المراأة 

�ته�. بع�َس العلوم، لتقوم ببع�س الأعم�ل اّلتي هي من مخت�ضّ

وذهب اآخرون اإلى اأّن العلَم ذو اآث�ٍر �ضلبّيٍة على المجتمع، حيث 

�ضيتمّكن الأ�ضرار من ا�ضتخدامه لالإيق�ع ب�لن��س اأكثر ف�أكثر.
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للو�ضول  العلم  من  ال�ضرير  ي�ضتفيد  قد  كم�  و�لجو�ُب: 

الت�ضّدي  من  ن  �ضيتمكَّ ال�ض�لح  المتعّلم  ف�إّن  اأهدافه،  اإلى 

لمك�ئد الأ�ضرار.

ف�لطريق الوحيد للنج�ة من التخلُّف وال�ضق�ء اأن نوؤمن 

من  للخروج  فن�ضعى  فري�ضة،  ون�ضره  العلم  طلَب  اأّن  حّقً� 

ظلم�ت الجهل اإلى نور العلم والمعرفة.

و�لحمد هلل رباّ �لعالمين.
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