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ا يلتبس بها هدف هذا البحث إلى بيان مقاصد العلم الشرعي األولي   ة والنهائية، وتمييزها عم 

. ومن ثم بيان ما يترتب على توظيف هذه املقاصد في تعليم في طلبها ا هو ليس بمقصد مشروعمم  

ة أو ُملحقة. وقد استخدم العلوم ال شرعية على اختالف درجاتها من علوم أصلية وعلوم تبعية: آلي 

الباحث منهجية االستقراء في استنباط املقاصد من النصوص ال سيما في مجال املقاصد األولية للعلوم 

 الشرعية األصلية، وكذلك منهجية الوصف والتحليل في عرض باقي املقاصد ومناقشتها، وخلص بعد

يم العلوم في تعل اصد املدروسةعرض كل طائفة من املقاصد إلى ذكر توصيات من شأنها أن تستثمر املق

 .الشرعية على نحو يجعلها تفض ي بطالبها إلى مقاصدها
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 المقدمة

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وآله ومن وااله وبعد:

 ففضل العلم 
 
ة  في املحل  هو منه على وجه الخصوص  نكر، وفضل العلم الشرعيال يُ  عام 

 مقاصُد  - ومحبوبمطلوب في الشريعة  كما هو الشأن في كل   - . ولكن لهذا العلماألعلىاألسمى والطبقة 

  ،وضعها الشارع لُتنتحى في طلبه
ُ
ر . والوقوف على هذه املقاصد من شأنه أن يسيستهدف من تحصيلهوت

 
 
  ،فال يزل  وال يضل   العلم لطلب هذاا الشارع حيحة التي رسمهم نحو الغاية الص  باملتعل

 
وا  ذينكال

 
زل

وا من األمم من قبل  
 
وضعما لم  بعلوم الشرعابتغوا نا حين وضل

ُ
  ت

 
ا ع، كما قال تعالى له أصال : نهممخبر 

نَْزْْلَا إِنَّا﴿
َ
ينَ  اْلَِّبيُّونَ  بَِها ََيُْكمُ  َونُور   ُهًدى ِفيَها اتلَّْوَراةَ  أ ِ ْسلَمُ  اَّلَّ

َ
ينَ  واأ ِ بَّاِنيُّونَ  َهاُدوا لَِّلَّ ْحبَارُ  َوالرَّ

َ
 َمابِ  َواْْل

ِ  ِكتَاِب  ِمنْ  اْستُْحِفُظوا  لَمْ  َوَمنْ  ِليًل قَ  َثَمنًا بِآيَاِت  تَْشََتُوا َوَل  َواْخَشْونِ  اْلَّاَس  ََتَْشُوا فََل  ُشَهَداءَ  َعلَيْهِ  َوََكنُوا اّللَّ
نَْزَل  بَِما ََيُْكمْ 

َ
ُ  أ   اّللَّ

ُ
َخذَ  َوإِذْ ﴿، وقال تعالى: [44:املائدة﴾الََْكفُِرونَ  ُهمُ  وََلَِك فَأ

َ
ُ  أ ينَ  ِميثَاَق  اّللَّ ِ وتُوا اَّلَّ

ُ
 الِْكتَاَب  أ

ْوا ُظُهورِِهمْ  َوَراءَ  َفنََبُذوهُ  تَْكتُُمونَهُ  َوَل  لِلنَّاِس  تَلُبَيِّنُنَّهُ  ، وقال [187:عمران آل]﴾يَْشََتُونَ  َما فَِبئَْس  قَِليًل  َثَمنًا بِهِ  َواْشََتَ

َها﴿تعالى:  يُّ
َ
ينَ  يَاأ ِ ْحبَارِ  ِمنَ  َكِثرًيا إِنَّ  آَمنُوا اَّلَّ

َ
ُكلُونَ  َوالرُّْهبَانِ  اْْل

ْ
ْمَواَل  ََلَأ

َ
ونَ  بِاْْلَاِطلِ  اْلَّاِس  أ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَيُصدُّ

 ِ ينَ  َمثَُل ﴿، وقال تعالى: [34:التوبة]﴾اّللَّ ِ َ  ُثمَّ  اتلَّْوَراةَ  ُُحِّلُوا اَّلَّ ْسَفاًرا ََيِْمُل  اْْلَِمارِ  َكَمثَلِ  ََيِْملُوَها مْ ل
َ
  .[5:الجمعة]﴾أ

 
 
 ت هذه افدل

 
اه؛  ،الكتاب آتاهمسبحانه،  ،هآليات أن موهواستحفظهم إي 

 
عملوا وي ،بينهم لُيحك

   ،به
 
ه عرضوا عن ذلكفأ ،غوهويبل  

 
 و  ،كل

 
ا عن جعله كتموا منه ما كتموا،و  ،وهعطل َوض  خرة ا لل سبب   وع 

ما أصاب  اء ذلكمن جر  هم فأصاب اس بالباطل،نيا التي ركنوا إليها، فأكلوا به أموال الن  ا للد  لوه سبب  جع

ر في شأنهوطلب من   ،نبأه علينا ،سبحانه وتعالى ،قص  هللا الذي صاحبهم
 
عز   ،قوله وذلك في، ا أن نتفك

  َعلَيِْهمْ  َواتُْل ﴿ :من قائل
َ
ي َنبَأ ِ ْتَبَعهُ  ِمنَْها َفانَْسلَخَ  تِنَاآيَا آتَيْنَاهُ  اَّلَّ

َ
يَْطانُ  فَأ  ِشئْنَا َولَوْ  (175) الَْغاِوينَ  ِمنَ  َفََكنَ  الشَّ

ْخَلَ  َولَِكنَّهُ  بَِها لََرَفْعنَاهُ 
َ
رِْض  إَِل  أ

َ
بَعَ  اْْل وْ  يَلَْهْث  َعلَيْهِ  ََتِْمْل  ِإنْ  الََْكِْب  َكَمثَلِ  َفَمثَلُهُ  َهَواهُ  َواتَّ

َ
ْكهُ  أ  َذلَِك  َهْث يَلْ  َتَْتُ

ينَ  الَْقْومِ  َمثَُل  ِ بُوا اَّلَّ ُرونَ  لََعلَُّهمْ  الَْقَصَص  َفاقُْصِص  بِآيَاتَِنا َكذَّ ، رض ي هللا اسقال ابن عب   .[176-175:األعراف]﴾َيَتَفكَّ

 »: عنهما
ُ
ا، وتيأ   األرض شهوات إلى فأخلد كتاب 

 
 ، وقال مجاهد(1)«الكتاب به جاء بما ينتفع لم وأموالها، تهاولذ

ُل  هو »: ﴾الََْكِْب  َكَمثَلِ  َفَمثَلُهُ ﴿: ، رحمه هللاهـ(104)ت
َ
 قال الواحدي. (2)«به يعمل وال  الكتاب يقرأ الذي َمث

ه أخبر  ،تعالى ،هللا أن   وذلك العلم، ذوي  على اآلي أشد   هي اآلية هذه»: ، رحمه هللاهـ(468)ت
 
 :آياته تاهآ أن

كون  فاستوجب والحكمة، لم،والع املستجابة، عواتوالد   األعظم، اسمه من باعالد   إلى بالس 
 
 ى،الهو  نيا، وات

  هاتين من يسلم الذي نومَ  منها، واالنسالَخ  عليه عمةالن   تغييرَ 
َ
 الخ
 
 بن زياد وعن .(3)«!هللا عصمه من إال  تينل

                                                      
 (.269/ 13( تفسير الطبري )1)

 (.272/ 13( تفسير الطبري )2)

 (.427/ 2( التفسير الوسيط للواحدي )3)
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 : »قال ،، رض ي هللا عنهلبيد
َ
ك

َ
، ر ذ م النبي 

 
ى هللا عليه وسل

 
ا، ،صل  م.العل ذهاب أوان عند وذاك: فقال شيئ 

 يوم إلى أبناءهم أبناؤنا وُيقرئه أبناءنا، ونقرئه القرآن نقرأ ونحن ،العلم يذهب وكيف هللا، رسول  يا: قلنا: قال

ك ثكلتك: قال !القيامة؟  صارى ن  وال اليهود هذه أوليَس  باملدينة، رجل   أفقه من ألراك كنت إن لبيد، أم   ابن يا أم 

ام   نتفعون ي ال  واإلنجيل وراةالت   يقرؤون    ، فدل  هذا على أن  (1)«!بش يء؟ فيهما م 
ُ
مم من قبلنا سيصيبنا، داء األ

ومعارفه دون ه، ته دون مقاصدوهو االكتفاء برسوم العلم دون حقائقه، وألفاظه دون معانيه، وماد  

   - العلُم و تطبيقاته، 
  منه. كالجهل سواء، بل الجهل خير   - فةبهذه الص 

 
 

العلم  أجر وربطوا حصول ، ة في طلب العلما على تصحيح الني  ير  العلماء كث ومن هنا حث

ا لطالب العلم أن يقصد ة، ي  ة الن  بصح   ال أن يذهب في قصده ذات  ،ما وضعه الشارع له بطلبهإرشاد 

رعت ما غيرَ  الشريعة تكاليف في ابتغى من كل  »: ، رحمه هللاه(790) قال الشاطبياليمين وذات الشمال، 
ُ

 ش

ة ، ومن هنا فقد جعلوا تصحيح الن  (2)«باطل املناقضة في فعمله ناقضها؛ ما وكل   اقض الشريعة،ن فقد له؛ ي 

َل ش يء  يبدؤون به آداب طالب العلم.  أو 

 : ذلكومن أقوالهم في 

 من أفضل اشيئ   أعلم ما: فقال الجهاد؟ أم أفضل العلم»: ، رحمه هللاهـ(161)ت الثوري ئلُس 

 . وعن(3)«اآلخرة ار والد   هرب   هللا يريد: قال العلم؟ في ةي  الن   ما هللا، عبد أبا يا: فقيل ة،ي  الن   فيه تصح   إذا العلم

ا العلم لهذا هللا ُيبقي» :، قال، رحمه هللاهـ(110)تالبصري  الحسن  خشي يطلبونه وال  ،يطلبونه قوم 
 
 ،ة

ة لهم وليست ةُح  عليهم فيبقى العلم يضيع ال  كي ،تعالى ،هللا يبعثهم ،ني   رحمه هـ(،179)ت مالك . وعن(4)«ج 

ت إذا ،لحسن نشره وإن   ،لحسن العلم طلب إن  » :هللا ةالن   فيه صح  ، رحمه هـ(197)ت وهب ابن ال. وق(5)«ي 

  أكتب مالك يدي بين كنُت » :هللا
 
   نفأذ

 
 ؛رسلك لىع :لي فقال ،ألجمعها فبادرت منشورة، كتب   يديه وبين ناملؤذ

ت إذا فيه، أنت ام  م   بأفضل إليه تقُدم ما فليس   .(6)«ةي  الن   فيه صح 
 

 :، رحمه هللاهـ(204)ت افعيوقال الش

  َح : هـ(241)ت ألحمد قلت»: ، رحمه هللاامهن   وقال. (7)«به ينتفع ال  أن ةني   بغير  العلم طلب من أن   أخش ى»
 ثناد 

   ش يء وأي  : قلت ،تهني   تصح   ملن: قال ملن؟: قلت ،العلم طلب: قال األعمال؟ أفضل ما
 قال ؟ةالني   حيصح 

 ب   قال. و (8)«الجهل عنه وينفي فيه يتواضع ينوي 
 

 األرض وجه على أعلم ال »: ، رحمه هللاهـ(227)ت الحافي ر  ش

 َم عَ 
 

  ملن والحديث العلم طلب من أفضل ال
 
رحمه هـ(، 181)ت املبارك ابن وعن. (9)«تهني   نتوحُس  هللا قىات

                                                      
 (.17/ 29ثقات. ُينظر: مسند أحمد ط الرسالة ) ( رواه ابن أبي شيبة وأحمد وغيرهم. قال األرناؤوط: حديث صحيح رجاله1)

 (.27/ 3( املوافقات )2)

 (.33/ 4( ربيع األبرار ونصوص األخيار للزمخشري )3)

 (.38/ 2( اآلداب الشرعية واملنح املرعية )4)

 (.64/ 1( إحياء علوم الدين )5)

 (.235/ 3( ترتيب املدارك وتقريب املسالك )6)

 .325برى للبيهقي، ص( املدخل إلى السنن الك7)

 (.37/ 2( اآلداب الشرعية واملنح املرعية )8)

 (.37/ 2( اآلداب الشرعية واملنح املرعية )9)



 

 

 

 م2016 إبريل 17-15 املوافق هـ1437 رجب 10-8   املؤتمر العاملي للتعليم الشرعي وسبل ترقيته
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 .(1)«هللا لغير  العلم طلب من هللا إلى أبغض ش يء   من وما ،هلل العلم طلب من فضلأ ش يء من ما» :قال هللا،

 سبحانه هلل، اإلخالص هاأعظمَ  أن   اعلم»في آداب طالب العلم:  ، رحمه هللا،هـ(684)ت وقال القرافي

ه وتعالى،
 
قد إذا فإن

ُ
  أفضل من العلم انتقل ف

 
 .(2)«املخالفات أقبح إلى اعاتالط

 أهداف البحث:

 
 
مه ملؤتمر ترقية العلوم الشرعية الذي ينظ  

 وهذا البحث الذي أقد 
 
حاد العالمي لعلماء مه االت

 :هدفين جليلينيهدف إلى املسلمين 

هو  اقد يلتبس بها مم  ا ة، وتمييزها عم  ة والنهائي  األولي   : بيان مقاصد العلم الشرعيامأحده

 مشروع. بمقصد   ليس

 : بيان ما يترتب على والثاني
 

ف رعية على اختال توظيف هذه املقاصد في تعليم العلوم الش

 من علوم أصلي  وأصنافها درجاتها 
َ
ة أو ُملحقة.بعي  ة وعلوم ت  ة: آلي 

 
ّ
 راسات السابقة:الد

  على مصن   يقف الباحثلم 
 ال في القديم وال  ،رعيةفي خصوص مقاصد العلوم الش ف مستقل 

  في الحديث،
 
  ذلك في ضمنفي ما جاء حديث أهل العلم وإن

َ
صوها للحديث عن العلم ص  الكتب التي خ

 
 
  أو عن جانب من جوانبه، ومن ذلك جملة

 
 أل« العلم» :مثال

َ
« أخالق العلماء»، و(هـ234)ت ثمةيبي خ

  للُج 
 «اقتضاء العلم العمل»، وهـ(463ت) عبد البر البن « وجامع بيان العلم وفضله»، هـ(360ت) ي ر 

 «كتاب العلم»، وهـ(571ت) البن عساكر « يعمل بعلمه ال من  وذم  »، هـ(463ت) للخطيب البغدادي

 هـ(505ت) للغزالي
ُ
ل الك  . «علوم الدين إحياء» تب في موسوعته، وهو أو 

ل في املوضوع لعل  و  ا ،أفضل من فص 
 
ة ، من جهة  وأشبعه بحث  اإلمام الشاطبي، مقاصدي 

رعت للعمل كر أن  ، فذ«املوافقات»كتابه مات في مقد   ، رحمه هللا،هـ(790ت)
ُ

ما ش
 
 ،العلوم الشرعية إن

طلب بالعلم الشرعي وفر  
ُ
 ق واستدل لذلك من أربعة وجوه، ثم ذكر بعض املقاصد التابعة التي قد ت

 . فلم يجزها للمقصد األصلي فأجازه وما ال فيها بين ما كان خادم  

 ة يف البحث:اإلضافة العلمفّ 

 
 
ا أحسب أن ا متهي قد  مم   بحث:في هذا ال جديد 

على نحو ال تجده في تصنيف قبل وتفصيل القول فيها ة تقسيم مقاصد العلوم الشرعي   .1

 هذا.

                                                      
 (.38/ 2( اآلداب الشرعية واملنح املرعية )1)

 (.47/ 1( الذخيرة للقرافي )2)
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 5 مقاصد العلم الشرعي وتوظيفها في طرق تعليمه

 مناقشة بعض املواطن املشكلة في تحديد هذه املقاصد وتصنيفها عند اإلمام الشاطبي .2

 وغيره. رحمه هللا

استثمار هذه املقاصد وتوظيفها وتفعيلها في الخروج بتوصيات في شأن تعليم العلوم  .3

 أي بيان انعكاس مقاصد العلم الشرعي على مقاصد تعليمه ووسائلها. ة.شرعي  ال

 خطة البحث:

 مة وثالثة مباحث وخاتمة.جاء هذا البحث في هذه املقد  

 ،الباحث ن فيهالعلم: تعريفه وتقسيماته عند املسلمين. وهو مبحث تمهيدي بي   املبحث األول:

موا ق إلى أهم التقسيمات التي قس  ال علماء املسلمين وتطر  طلق عليه لفظ العلم في استعمما يُ  ،بإيجاز

 ا.بها العلوم عموم  

مقاصد العلم في الفكر الوضعي. وهو مبحث هدف إلى إلقاء نظرة سريعة على واملبحث الثاني: 

عصر عليه حال هذه املقاصد في ال وما استقر   ،تاريخ مقاصد العلم والبحث العلمي في نظر غير املسلمين

 هن.االر  

مقاصد العلم في اإلسالم. وقد اشتمل على مطلبين: لب البحث: وهو صُ  واملبحث الثالث،

  غير  العلوم مقاصد: األول  املطلب
 

  العلوم مقاصد: الثاني ة، واملطلبرعي  الش
 

لب ة. وفي هذا املطرعي  الش

  ح الباحثوض  األخير 
 

 رعي على وجه الد  املراد بالعلم الش
 
مثم ة ومنزلته ومقاصده، ق د هذه املقاص قس 

 
 

 و ة، ومقاصد العلة األصلي  رعي  بحسب العلوم الشرعية إلى قسمين: مقاصد العلوم الش
 

 ةرعي  م الش

قريراتبعض  وضع الباحثنوع من هذه املقاصد  كل   بسط القول فية. وبعد بعي  الت   يات وصوالت   الت 

 التي 
 

 ة.رعي  تنبني على تفعيل هذه املقاصد في تعليم العلوم الش

 نتائج البحث وتوصياته. أهم  ا الخاتمة فقد اشتملت على أم  و 
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 المبحث األتل

 المسلمني وعريهه توقسفماوه عند: العلم

 وعريف العلم:

ا دار حول تعريفه من جدل  عريض -العلم عند علماء املسلمين  ا عم  ُيطلق في  - (1)بعيد 

 :(2)االستعمال على ثالثة أمور 

نته واستيقنته،  : إدراك الش يء على ما هو األول  مت الش يء إذا تبي  عليه في واقع األمر. تقول َعل 

 
ُ
 في عقلك. وحقيقته هوانتقشت صورت

درَ واألمر الثاني
ُ
 ،أو علم الفقه ،أو املعلوم نفسه. كما تقول علم الرياضيات ،ك: الش يء امل

 نة لهذا العلم أو ذاك.فالعلم هنا ُيطلق على املسائل واملباحث املكو  

ال األغراض. ف من غرض نحو  ما موضوعات   استعمال على بها : امللكة التي ُيقتدر الثواألمر الث

نها، وال باملنطق من ال يستطيع توظيفه، وهكذا.  من ال ُيحس 
 

ا بالخياطة مثال
 
ى عامل  ُيسم 

 وقسفمات العلم:

ا أوضح على حقيقة العلم وأبعاده عند علماء املسلمين الن  وم   ا يلقي ضوء  اته مظر في تقسيم 

ا من الت  عريف الحاصل بالت  لديهم، فالت   امع املانع، سم الجاملطابق وبالر   عريف بالحد  قسيم قد يكون خير 

 فأقول:

م علماء املسلمين العلوم تقسيمات مختلفة:  قس 

                                                      
، ية املعرفة بين القرآن والفلسفةنظر  م(،1992هـ/1412في ذلك في كتاب أستاذنا الدكتور راجح الكردي، ) ( ينظر تفصيل واف  1)

ا من ص  .38بدء 

وجي، ص2) ن   .24( ينظر: أبجد العلوم ملحمد صديق خان الق 
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، هـ(200ان )تي  نيا، كما جاء عن جابر بن َح ين وعلم الد  فمن أقدمها تقسيمها إلى علم الد  

 .(1)رحمه هللا

 دنياوي  علم ثالثة: العلوم»: ، رحمه هللاه(285ريب  منه ما جاء عن إبراهيم الحربي )توق

 هوالفق ننوالس   القرآن علم واآلخرة نياللد   الذي فالعلم للخرة، وال  نياللد   ال  وعلم دنياوي، وعلم وأخروي،

  علم نياللد   الذي والعلم فيهما،
 
   علم للخرة ال و  نياللد   ال  الذي والعلم نجيم،والت   ب  الط

 
  عر الش

 
 . (2)«به غلوالش

 
 
 : ، رحمه هللاهـ(463)ت ر  الثي الذي ذكره ابن عبد البَ ومنها التقسيم الث

   أهل جميع عند العلوم»
 . أوسط وعلم أسفل، وعلم أعلى، علم: ثالثة ياناتالد 

  األعمال في الجوارح تدريب: هو األسفل فالعلم
 
 ماو  والخياطة ةباحوالس   ةكالفروسي   صناعات،وال

 .وصف عليها يأتي أن أو  كتاب يجمعها أن من أكثر  هي التي األعمال من ذلك أشبه

ين علم عندهم، األعلى والعلم  علىو  كتبه في هللا أنزل  ما ]فيه[ بغير  الكالم ألحد يجوز  ال  الذي الد 

ا أجمعين، عليهم هللا صلوات أنبيائه، ألسنة  من وعرف إليه، الحاجة به ما نالقرآ من َم ل  عَ  فمن ومعنى... نصًّ

ة ل  ما السن     كتاب من وانتزعوه به نزعوا ما على الفقهاء مذاهب من ووقف عليه، ُيعو 
ةوُس  همرب   صلح نبيهم، ن 

ة على وكان يانة،الد   علم على ه أم   
امؤتَم  نبي  قى إذا األمانة حق   ن 

 
ل   ولم علمه، فيما هللا ات  أو  وتهشه دنيا به تم 

 واألولى. اآلخرة في به نحظى الذي األعلى العلم عندنا فهذا ديه،ُير  هوى  

 ليهع وُيستدل   نظيره، بمعرفة منها الش يء معرفة يكون  التي نياالد   علوم معرفة هو  األوسط والعلم

  كعلم ونوعه بجنسه
 
 »: . وقال(3)«والهندسة ب  الط

 
 .(4)«الدين علم هو  األعلى العلم أن   األديان أهل فقوات

ا مها، كما ُيفهم من بلدي  ابن عبد البر   هـ(، رحمه هللا،456ابن حزم الظاهري )ت أم  ، فقد قس 

 التوقيف على شارع الن  »رسالته اللطيفة: 
 
املنطق ك ، إلى قسمين: علوم األوائل:«ريقجاة باختصار الط

 
 
جوم وغيرها، وعلم ما جاءت به الن   ب  والط ةوالعدد والن   .(5)بو 

مها قسمتين: « راتب العلومم»وفي رسالته:   قس 

نيا، وإلى ما ينفع في اآلخرة. وحصر ما ُينتفع به من العلوم األولى: إلى ما ال ُينتفع به إال في الد  

ما العلوم، من ار الد   هذه في به املنتَفع»نيا بقوله: في الد   ب ما هو  إن  س 
ُ
ظت ما أو  املال، به اكت ة به ُحف   صح 

سم  . (6)«لهما ثالث ال  نوجها فهما فقط، الج 

                                                      
. وتصدير إحسان عباس لرسالة ابن حزم 61( ص1972( ينظر: منهج البحث عند العرب لجالل محمد عبد الحميد موس ى )1)

 (.4/7في مراتب العلوم، رسائل ابن حزم، )

 .2/792ه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ( نقله عن2)

 (.790/ 2( جامع بيان العلم وفضله )3)

 (796/ 2( جامع بيان العلم وفضله )4)

 (.3/131( رسائل ابن حزم )5)

 (.63/ 4( رسائل ابن حزم )6)
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 والقسمة الث

َ
ز انية: ق م العلوم: إلى ما تتمي    س 

ُ
فق به األ ة، وإلى ما تت   به كل  أم 

 
ز به ذي تمم، فال تمي 

 
ُ
فق به األ ة: علم شريعتها، ولغتها، وأخبارها، وما تت    العدد، وعلم جوم،الن   علم مم. هو كل  أم 

 
 ،ب  وعلم الط

م علَم  وعلم  .(1)الشريعة إلى أربعة: علم القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الكالم الفلسفة. وقس 

م العلوم إلى قسمين رئيسين: علوم شرعي  ليُ  ، رحمه هللا،ه(505وبعد ذلك جاء الغزالي )ت  
 ةقس 

 ة. شرعي   وعلوم غير 

  وأعني» قال:
 

ةبالش  مثل ليهإ العقل شدُير  وال  وسالمه، عليهم هللا صلوات األنبياء، من استفيد ما رعي 

ب، مثل جربةالت   وال  الحساب،  
 
ماع وال  الط   مثل الس 

 
 .(2)«غةالل

م العلوم غير الشرعية فقال:   ما ىوإل محمود، هو  ما إلى تنقسم ةبشرعي   ليست التي العلوم»وقس 

ب   نياالد   أمور  مصالح به يرتبط ما فاملحمود مباح. هو  ما وإلى مذموم، هو 
 
اوالحساب...،  كالط  املذموم وأم 

  حر الس   فعلم
 
 جري ي وما األخبار  وتواريخ فيها سخف ال  التي باألشعار  فالعلم منه املباح السمات...، وأم  والط

 .(3)«مجراه

 
 

ها أربعةرعي  ثم شرع في تقسيم العلوم الش  بأن 
 

 أضرب: ة قائال

ة وجل، عز   هللا كتاب أربعة وهي األصول: األول: ربالض  » مص هللا، رسول  وسن 
 
ى هللا عليه وسل

 
 ،ل

 حابة...الص   وآثار  ة،األم   وإجماع

هم ما وهو  الفروع: الثاني: ربالض  
ُ
ه بمعان   بل ألفاظها بوج  بمَ  ال  األصول  هذه من ف  ول العق لها تنب 

سع
 
هم ىحت   الفهم بسببها فات

ُ
 نيا،الد   مصالحب يتعلق أحدهما: ضربين: على غيره... وهذا به امللفوظ اللفظ من ف

ل الفقه كتب يحويهو   
  به واملتكف 

 
ق ما اني:الفقهاء... والث

 
 وأخالقه ،القلب أحوال علم وهو  اآلخرة، بمصالح يتعل

 مكروه. هو  وما ،تعالى هللا عند مرض ي   هو  وما واملذمومة، املحمودة

  ربوالض  
 
مات: الث:الث هما حو،والن   اللغة كعلم اآلالت، مجرى  منه تجري  التي وهي املقد   علمل آلة فإن 

ه، ةوسن   تعالى هللا كتاب م نبي 
 
ى هللا عليه وسل

 
 .صل

مات: ابع:الر   ربالض    
ه القرآن؛ علم في وذلك املتم 

 
ق ما إلى ينقسم: فإن

 
  يتعل

 
م فظ،بالل

 
 لقراءاتا كتعل

ق ما وإلى الحروف، ومخارج
 
فسير...، باملعنى، يتعل ق ما وإلى كالت 

 
اسخ كمعرفة بأحكامه، يتعل  نسوخ،وامل الن 

، والعام     ص  والن   والخاص 
 
ةوالظ ى الذي العلم وهو  البعض، مع منه البعض استعمال اهر، وكيفي   أصول  ُيسم 

ةالس   ويتناول  الفقه، ا ن  ا. وأم  مات أيض   
  .(4)«وأنسابهم... وأسمائهم بالرجال واألخبار، فالعلم اآلثار  في املتم 

رعي   العلوم هي فهذه»قال: 
 

ها ة،الش
 
ها بل محمودة، وكل

 
 .(5)«الكفايات فروض من كل

                                                      
 (.79/ 4( رسائل ابن حزم )1)

 (.16/ 1( إحياء علوم الدين )2)

 (.16/ 1( إحياء علوم الدين )3)

 (.16/ 1( إحياء علوم الدين )4)

 (.16/ 1( إحياء علوم الدين )5)
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ن هذه القسمة:  
 وهذا رسم  هيكلي يبي 

 

  في تحديدتعالى ولنا حديث الحق  إن شاء هللا 
 

ة.رعي على وجه الد  العلم الش
 
 ق

العلظم عند الغزايل

شرعية

قرآن وسنة وإجماع وآثار أصول 

الصحابة

فروع
علم الفقه

علم أحوال القلب

مات  
علم اللغة والنحومقد 

مات  
متم 

ما يتعلق بالقرآن لفظا ومعنى 

كالقراءات والتفسير

ما يتعلق بالسنة كعلوم الحديث 

والرجال

ما يتعلق بأحكام القرآن والسنة 

وهو أصول الفقه

غير شرعية

كعلم الطب والحسابمحمودة

كعلم السحر والشعوذةمذمومة

كعلم الشعر والتاريخمباحة
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 المبحث الثاين

  يف الهكر الظضعيلم مقاصد الع  

 امل بالحقائقطلب املعرفة إذا كان أهل العقول ال يختلفون في أن  
َ
شدان العلم ا،بة عن  ي  غ  ون 

نهها وجوهرهابها، والكشف 
ُ
 بشري  ، عن ك

 
 نفسي   ةغريزة

 
طاق الذي في هم يختلفون فإن   ،(1)ةورغبة  

 الن 

ضبط به
ُ
حصر فيه،  ،ينبغي أن ت

ُ
هَ وت وج 

ُ
لفون هم يختن  ، أي إفس يافع الن  الد  هذا إليه هذه الغريزة و  وت

 
 
غاية يختلفون في " هم، إن  طلب العلم باملجهوالت، أو بعبارة أخرى يُ ة التي من أجلها ينبغي أن في العل

شدانهفي املقصد الذي ينبغي أن يُ "، والعلم ى من ن   .توخ 

 و 
 
بت في  «غاية العلم»ويل أن  يحكي لنا األستاذ توفيق الط

 
، (2)يخالتار  ى على مر  شت   أطوار  تقل

  في  من كالمه وهو ما يمكنني تلخيصه
 :اآلتيةقاط الن 

1.  
 
   وتحقيق ة،َملي  العَ  الحياة لخدمة العلم أداة

ح    مطالبها، من الـُمل 
 
 العقيدة لتنمية ووسيلة

الناس. وهو ما كان عليه الحال في الحضارات القديمة  قلوب في سلطانها وتوكيد الدينية

 عند الهنود واملصريين وشعوب الشرق القديم.

ة العقلي  العلم للع   .2
 
ذ

 
 ا صار عليه الحال عند فالسفة اليونان.ة وحَدها. وهو ملم ولل

 ين وتمكين نفوذه، وهو ما صار عليه الحال في أوروبا في القرون الوسطى.العلم لخدمة الد   .3

 ضرففقط، مع ومنفعته  اإلنسان ولتحقيق ما فيه صالح ،ةالَعَملي   العلم لخدمة الحياة .4

 ملجر   طلب العلم
 
دعا إليه "فرانسيس بيكون" ين. وهذا ما ذة العقلية أو لخدمة الد  د الل

 رائد العلوم الطبيعية الحديثة في عصر النهضة في أواخر القرن السادس عشر امليالدي. 

ا من نهاية ة. وهو ما آل إليه األمر َعَملي  ظر عن خدمته للحياة اللم بقطع الن  العلم للع   .5  أخير 

 اهن.ى الوقت الر  حت  امليالدي القرن التاسع عشر 

لم، قد تذبذبت ما بين العلم ألجل الع   «غاية العلم»صد التاريخي نجد أن  من خالل هذا الر  

د، والعلم ألجل العمل، أي  أي ألجل ما ينطوي عليه من ُمتعة عقلية وإشباع نفس ي وثراء معرفي مجر 

ة. والذي استقر   ة أو خاص  من أرباب عليه املعاصرون  ألجل ما ينطوي عليه من مصلحة وفائدة عام 

  هو أن  الفكر والبحث والفلسفة لدنيوية و العلوم ا
 

ُيجنى  ا قدظر عم  بقطع الن   ،العلم ُيطلب لذاته أوال

                                                      
 ( ينظر: 1)

 The Knowledge Drive :Confronting Mythological Beliefs ,Edward J .Bardon ,Dog Ear 

Publishing, (2008), p8 

 م.1939، 329العدد  ( في مقال له بعنوان: موقف العلم من الكمال اإلنساني، مجلة الرسالة، القاهرة،2)
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 فيما ُمجمعون » -محمد فيصل  قالكما  - في القرن العشرينفالعلماء من ورائه من مصلحة ونفع. 

ما العلم غاية أن   على بينهم
 
 ظاهر م من مظهر  كل   في ونهايتحر   الخالدة الحقيقة عن البحث تكون  أن ينبغي إن

ا بل ومعاشهم، حياتهم في يستخدمونها ةالعَملي   لنتائجها ال  الوجود، الع في ُحبًّ  
 
ا االط فس وإشباع   يطلبون  هم .للن 

ر، آلراب   ال  العلم لذات العلم
َ
خ

ُ
ون ل  ويُ  أ ا يكون  أن في ح  لو  ا واملنافع، األغراض من خ  ةتطبي نزعة   كل   من بريئ  . قي 

ا العلم كون ي أن يريدون  امَ  نظريًّ بوانكاريه:  نري ه يقول . ونسبها ودالئلها وصفاتها كنهها في الحقيقة يستهدف حض 

ما ويقول  نهضتنا". غاية تكون  أن يجب الحقيقة معرفة "إن  
 
د العلم سما شالي: "كل  غراضواأل  املقاصد عن وتجر 

ا أكثر  اآلتية لألجيال كان الحاضر  العصر  في ا" وأعظم خير   .(1)«نفع 

حث العلمي للب على أن  في الزمن املعاصر وفلسفة العلوم تكاد تتواطأ كتب البحث العلمي ولهذا 

 وطلب املعرفة 
َ
ا(2)أهداف أربعة ا كافي  ها ُوجد كان شافي  ا ،، أي 

 
غ  

 :عي وراء املعرفةمقبوال للس   ومسو 

رها على ما و  وتص الدرس الظاهرة محل  حقيقة أي فهم  :(Understanding) الفهم: أحدها

 والعالئق بينها وبين ما يحيط بها ناتها وظروف وقوعهامكو  هي عليه، بفهم 
 

املعادن  د ظاهرة تمد  . فمثال

 
 
رجة من د وهل تتأثر بأي   ،ال باملعادن أو  هل تختص   :صها بالبرودة في املجال الطبيعيبالحرارة وتقل

 ظاهر و  .ةنمعي   درجةمن  د  أو ال بُ  ،حرارة مثالدرجات ال
ُ
  ة

 
ف إلى املدن في املجال ان الريهجرة سك

ما طبيعة الوضع ة ببلد ففإذا كانت خاص  ة بهذا البلد أو ذاك، ة أو خاص  هل هي عام   االجتماعي:

 ...الخ. و فيه البلد وأنماط العيشهذا القتصادي في ا
ُ
  ظاهرة

 
سة مؤس   فيلبة تراجع املستوى العلمي للط

 باملؤس   في البلد أو خاص   التراجع أمر عام   هل في املجال التربوي:سات من املؤس  
 
ب ال سة، ما طبيعة الط

  سين أو إدارة هذه املؤس  أو املدر  
ما  :ة في املجال التاريخيدولة األموي  انهيار الوظاهرة  التهم...الخ.سة ومؤه 

تها ووقت انهيارها، ما مواصفات  خصائصها وقَت  ة وأهم  ولة األموي  طبيعة الد   امهاُح قو 
 
ي طريقتهم فو  ك

  إدارة الدولة...الخ.
َ
  ، من هذا القبيل،هموالف

ُ
  كر  ت

املحضة بآلياتها وطرقها راسات الوصفية س له الد 

 من الفهم
 

ا للعلم بدال
 
ما ذكروا "الوصف" هدف  أو معه.  ،املختلفة، ولذلك رب 

الدرس  محل  أي البحث عن أسباب حدوث الظاهرة  :(Explanation) والثاني: التفسير 

د د املعادن بالحرارة،في ظاهرة تمد   فمثال  ،وشروطها وموانعها ي إلى زيادة حركة رارة تؤد  الح أن   ُوج 

ي إلى زيادة معدل تصادم هذه الجزيئات، وهو ما يؤدي وزيادة الحركة تؤد   ،نة للمعدناملكو   الجزيئات

 لهذا، في النهاية إلى تباعدها
 
د قل الهجرة من الريف إلى املدينة وفي مثا. دالتباعد يظهر التمد   ونتيجة

هجرة أهل الريف إليها.   ية في املدينة هي أهم أسبابلعمل املجزي والخدمات الحكومفرص ا أن   نجد

   أن   سات قد نجدالعلمي لطلبة إحدى املؤس  ستوى املوفي مثال تراجع 
و أ ،الت املدرسينضعف مؤه 

ي حافزيتهم
 
توى أسباب تراجع مس أهم   يسلكونها في التدريس،تي الغير الناجعة أو الطرق  ،للعمل تدن

سة الطلبة  انشغال أواخر الخلفاء األمويين بالبذخ أن   وفي مثال انهيار الدولة األموية قد نجد، في املؤس 

                                                      
 م. 1934، 51( بين العلم واألدب: هل يميت العلم الشعور؟، ملحمد روحي فيصل، مجلة الرسالة، القاهرة، العدد 1)

، والبحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته 33-32، صم(1982جتماعية، لحسن ساعاتي، )( ينظر: تصميم البحوث اال 2)

 .29، صم(2000هـ/1421اء وحيد دويدري، )العملية، لرج
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ار أسباب انهي أهم   وتراجع الوضع االقتصادي ،ة، وانتشار الظلم االجتماعيعي  وغفلتهم عن شؤون الر  

  الدولة. وهكذا...
ُ
دى ق من موالدراسات التجريبية للتحق   ،ةس له الدراسات التحليلي  كر  والتفسير ت

 البحث. عاة لتفسير الظاهرة محل  صدق الفروض املد  

، الدرس محل   أي محاولة معرفة ما قد ينبني على الظاهرة :(Prediction) ؤ : التنب  والثالث

 ابهاناتها وأسببعد فهمها وتفسيرها وبيان حقيقتها ومكو  
 

ة نستطيع ر راد املعادن بالحعلى تمد    بناء  . فمثال

ة نارة معي  ضع في درجة حر إذا وُ  معروفةذو سماكة بالطول الذي قد يبلغه قضيب من الحديد  التنبؤ 

 د  م
 
ؤ باستمرار أو تراجع ظاهرة الهجرة من الريف إلى املدينة في بعض البالد في التنب  نة، أو ة معي  زمني   ة

ؤ و التنب  سة الفالنية، أؤ باستمرار أو تراجع املستوى العلمي لطلبة املؤس  التنب   أو لقائمة، الظروف ا ظل  

ت باب التي أد  الظروف واألسفي توافر و ،ة في بنيتهاول املعاصرة التي تشبه الدولة األموي  بانهيار بعض الد  

 إلى انهيارها.

موالرابع
 
 أي استغالل ما وقفنا علي :(Control) : التحك

 
للقيام  ؤ للفهم والتفسير والتنب   ه نتيجة

 ،اأو تعديله ،أو التخفيف من آثارها ،أو وقفهاالدرس،  محل  لظاهرة ل أو استغالل   ه من تعزيز  بما نرغبُ 

 
 
 في مصلحتنا في نهاية املطاف.  يصب  ا م في وقت حدوثها ومداه، وغير ذلك مم  أو التحك

 
ترك بعض  نفمثال

 ا دون أن تتثن  د صيف  ة لكي نسمح لها بالتمد  ة الحديدي  كفي خطوط الس   اتالفراغ
ُ
صانع في نش ئ املى، ون

 
 

 األرياف تقليال
ُ
ي لتحسين مستوى الطلبة ف املستعملةر من أساليب التدريس غي   لظاهرة الهجرة، ون

 ونحارب الفساد، ب مظاهر البذخ، سة الفالنية، ونتجن  املؤس  
 

ة ل، ملنع انهيار الدو ونوقف الظلم، مثال

 الفالنية. وهكذا... 

 
 
 في اثنين فقط:األربعة يمكن اختصار هذه األهداف  هوالحقيقة إن

لمي معرفيهدف أحدهما:   ؤ.نب  فسير والت  ، ويدخل فيه الفهم والت  ع 

 نفعي )براغماتي(لي َم عَ هدف واآلخر: 
 
ر عنه بالتحك  .(Controlم )، وهو املعب 

أن ينطوي على جميع هذه  كما أسلفنا، رين،، لدى املعاصشترط للبحث عن املعرفةال يُ و 

  ُم  ُيعد   في أي  مجال األهداف بل أحدها
 ا للبحث وطلب املعرفة.غا كافي  سو 
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 الثالثالمبحث  

 اإلسالميف لم مقاصد الع  

 
 

ا أن  مصدره الش د العقل، رع ال مجر  العلم نوعان: شرعي وغير شرعي. واملقصود بكونه شرعيًّ

 أو الن   أو التجربة واالستقراء،
 

  ارع. وغيرُ قل عن غير الش
 

 رعي بخالفه، وقد يُ الش
 

من  قال: علم الدين بدال

 
 

 رع، وعلم الد  علم الش
 

 عي، وال مشاح   من العلم غير الشر  نيا بدال
ُ
وما  .مت املعانيه  ة في االصطالح إذا ف

 في مطلبين: دام العلم نوعين فقد جاء هذا املبحث

 األول 
 

 ة.رعي  : مقاصد العلوم غير الش

 : مقاصد العلوم الثانيو 
 

 .ةرعي  الش

 : مقاصد العلظاألتلالمطلب 
ّ

 :ةعفّ م غري الش

 وفي أ ،ظر في الكون والن   ،ير في األرضة التي تدعو إلى الس  صوص القرآني  كثيرة هي الن  
ُ
مم حوال األ

الفة،   الس 
 
 في و ،فسر في الن  والتفك

 
 الكريم ابتفي الكما خلق هللا من ش يء. وشهرة ذلك فيو  ،بيعةالط

 
ُ
 ه تغني عن إيراد أمثلة له.وكثرت

ر  أدنى على  وال يخفى
 الع   أن  صوص لتلك الن   متدب 

َ
، بابهفي أس عيَ بتحصيله والس   ت  رَ َم لم الذي أ

ر  
  من َسي 

َ
  ظر  ون

 
ل   ر  وتفك

ه   وتعق 
ا لذاته ،وتفق   معرفة  و  د ما فيه من كشف  ا ملجر  وال مطلوب   ،لم َير د مقصود 

ق 
 
ل
َ
ن والعوائد واآلثار، بالخ

َ
ن يبل والس 

 
ل به  للترق علم وقدرة  ، وصفاته منتعالى ،إلى معرفة هللاوالتوص 

  سل، واالعتبار بما حل  صديق بما جاء به الر  ، والت  وخشيته ه،، وتعظيم  وإنعام   وإحسان
ُ
ابقة، مم الس  باأل

ةواملقاصد  ،ةونحو ذلك من املعاني اإليماني   اني     دل  وهو ما ت ،الرب 
ك ياقات التي وردت فيها تلعليه الس 

  :صوص. كما فيالن  

فَلَمْ ﴿قوله تعالى: 
َ
َماءِ  إَِل  َينُْظُروا أ نَّاَها بَنَيْنَاَها َكيَْف  فَْوَقُهمْ  السَّ رَْض  (6) ُفُروج   ِمنْ  لََها َوَما َوَزيَّ

َ
 َواْْل

لَْقيَْنا َمَدْدنَاَها
َ
نْبَتْنَا َرَواِسَ  ِفيَها َوأ

َ
ةً  (7) بَِهيج   َزْوج   ُكِّ  ِمنْ  َهاِفي َوأ  [8-6:ق]﴾ُمِنيب   َعبْد   ِلُكِّ  وَِذْكَرى َتبِِْصَ

رِْض  ِف  ِسرُيوا قُْل ﴿وقوله تعالى: 
َ
  َكيَْف  فَاْنُظُروا اْْل

َ
ُ  ُثمَّ  اْْلَلَْق  بََدأ ةَ  يُنِْشئُ  اّللَّ

َ
َ  نَّ إِ  اْْلِخَرةَ  النَّْشأ  ََعَ  اّللَّ

ء   ُكِّ   [20:بوتالعنك]﴾َقِدير   ََشْ
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لَمْ ﴿وقوله تعالى: 
َ
نَّ  تَرَ  أ

َ
َ  أ نَْزَل  اّللَّ

َ
َماءِ  ِمنَ  أ ْخرَْجنَا َماءً  السَّ

َ
لَْواُنَها ُُمْتَِلًفا َثَمَرات   بِهِ  فَأ

َ
بَ  َوِمنَ  أ  ُجَدد   الِ اْْلِ

لَْواُنَها ُُمْتَِلف   وَُُحْر   بِيض  
َ
َوابِّ  اْلَّاِس  َوِمنَ  (27) ُسود   وََغَرابِيُب  أ   َوادلَّ

َ
لَْوانُهُ  ُُمْتَِلف   ْنَعامِ َواْْل

َ
َما َكَذلَِك  أ  ََيَْش  إِنَّ

 َ َ  ِإنَّ  الُْعلََماءُ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  اّللَّ  [28،27:فاطر]﴾َغُفور   َعِزيز   اّللَّ

ن  وغير   
ره ذلك من اآليات، وهو كثير  بي    .ملن تدب 

لت إذا»: ، رحمه هللاهـ(751)ت مقال ابن القي    كر الف   إلى عباَده كتابه في ،سبحانه هللا، دعا ما تأم 

 ه،قدرت عموم من جالله، ونعوت كماله، وصفات وبوحدانيته، وتعالى، سبحانه به، العلم على فيه أوقعك

ه، وإحسانه، ورحمته، حكمته، وكمال وعلمه،  هذافب وعقابه، وثوابه، وغضبه، ورضاه، وعدله، ولطفه، وبر 

عَ 
َ
فت   عباده، إلى ر 

َ
  إلى همبَ َد ون

 
  .(1)«آياته في ر التفك

عن الهيئة  في تفسيره أن  أحدهم كان يقرأ في كتاب   ، رحمه هللا،هـ(606)ت وحكى الرازي 

ا ماذا تقرأ؟! والفلك، فسأله أحد الفقهاء مستنك    : فرد  عليه ر 
ُ
ر أ  

  فس 
 
: الىتع قوله وهي القرآن، من آية

فَلَمْ ﴿
َ
َماءِ  ِإَل  َينُْظُروا أ ا:  ،[6:ق]﴾بَنَيْنَاَها َكيَْف  فَْوَقُهمْ  السَّ ب   

 نَم  كل   فإن   قال؛ فيما صدق لقد»قال الرازي ُمعق 

  أكثر  كان
 

ال
 
اع   أكثر  كان تعالى هللا مخلوقات بحار  في توغ   .(2)«وعظمته تعالى هللا بجالل لم 

د، أيض  م  وم    
 
ر األمو  ،نيويةعلى العلم بالحقائق الكونية واملعارف الد   هذا الحض  ا، أن  ا يؤك

ليمن  ذم  من جاء  ماا لعينه وال مطلوب   ا لذاتهليس مقصود   ية إلى ذلك،األسباب املؤد  عي في الس  ب  تحص 

ا جاء به  عزل  ، وبَم عن رؤية قدرة هللا تعالى فيه وعظمته وعلمه وحكمته عزل  العلم بَم هذا على  عم 

  :سل من أخبار عالم الغيبالر  

ْعِرْض ﴿قال تعالى: 
َ
ْنَيا اْْلَيَاةَ  ِإلَّ  يُرِدْ  َولَمْ  ِذْكِرنَا َعنْ  تََوّلَّ  َمنْ  َعنْ  فَأ  الِْعلْمِ  ِمنَ  َمبْلَُغُهمْ  َذلَِك ( 29) ادلُّ

ْعلَمُ  ُهوَ  َربََّك  إِنَّ 
َ
ْعلَمُ  وَُهوَ  َسِبيِلهِ  َعنْ  َضلَّ  بَِمنْ  أ

َ
ى هللا عليه عنه، . وفي الحديث [30،29:النجم]﴾اْهتََدى بَِمِن  أ

 
صل

م
 
نا، أكبر   نياالد   تجعل ... ال اللهم  »:  اء بـعالد  ، وسل ِّ

  وال  هم 
 
فاالقتصار على العلم املنحصر  .(3)«علمنا مبلغ

الل الذي ينبغي أن  ،في عالم الشهادة دون ربطه بعالم الغيب، وفي الدنيا دون ربطه باآلخرة من الض 

 ُيستعاذ منه.

ْكَثَ  َولَِكنَّ ﴿وقال تعالى: 
َ
ْنيَا اْْلَيَاةِ  ِمنَ  َظاِهًرا َيْعلَُمونَ ( 6) ونَ َيْعلَمُ  َل  اْلَّاِس  أ  اْْلِخَرةِ  َعِن  وَُهمْ  ادلُّ

 : في تفسير اآلية ، رحمه هللا،ه(1393)ت قال ابن عاشور ، [7،6:الروم]﴾ََغفِلُونَ  ُهمْ 

  يعلمون  وال  أي نيا،الد   في ما ظواهر  يعلمون »
َ
 ...ةالحقيقي   العلوم وهي ،هادقائق

   شعر يُ  والكالم
 ومَ  حالهم، بذم 

 
 ."غافلون  هم اآلخرة عن وهم" جملة هو  الذم   حط

                                                      
 (.187/ 1( مفتاح دار السعادة )1)

 (.154/ 4( مفاتيح الغيب )2)

نه الترمذي واأللباني. وقال 3) ( رواه الترمذي والحاكم والنسائي والطبراني وغيرهم من حديث ابن عمر، رض ي هللا عنهما، وحس 

 .(506 /2)اغب لسليم الهاللي، جالة الر  الهاللي: صحيح بمجموع طرقه. ُينظر تفصيل ذلك كله في ُع 
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 هر ظا يعلمون  اأيض   كانوا املؤمنين ألن   ؛ةبمذم   فليست نياالد   الحياة معرفة افأم  

  نيا،الد   الحياة
 
 وال  نياالد   أمور  من ظاهر  هو  ما يعلمون  املشركين أن   املذموم ماوإن

  ةاملاد   عالم وراء أن   يعلمون 
َ
 .(1)«الغيب عالم هو  آخر  ام  ـعال

 محمد األمين وقال 
 

 : ، رحمه هللاهـ(1393)ت نقيطيالش

« 
َ
 من انوع   لهم أثبت الكامل، حيحالص   بمعناه العلم اسم وعال  جل   عنهم نفى ام  ـل

  الحقارة غاية في العلم
 
 عيبينب العلم، من املذكور  وعالن   ذلك وعاب، غيره إلى سبةبالن

 : عظيمين

 : أحدهما
 
  مجاله، وضيق تهقل

 
 ور املقص والعلم نيا،الد   الحياة من اظاهر   يجاوز  ال  هألن

  املجال وضيق الحقارة غاية في نياالد   الحياة من ظاهر   على
 
 خالقب العلم إلى سبةبالن

   وبما ونواهيه، بأوامره والعلم وعال، جل   واألرض ماواتالس  
 وما منه، عبده بيقر 

   وما عنه، يبعده
 
 .والشر   الخير  أعمال من األبدي والعذاب األبدي عيمالن   في ديخل

 
 
  وعدم العلم، ذلك هدف دناءه هو : منهما انيوالث

ُ
  غايته، بلن

 
 ةالحيا يتجاوز  ال  هألن

 .(2)«والزوال االنقطاع سريعة وهي نيا،الد  

 : ، رحمه هللاهـ(538)ت وقال الزمخشري 

« 
ُ
ُموَن" هقول

َ
ل ُموَن" "ال  قوله من بدل   "َيع 

َ
ل كتة من اإلبدال هذا وفي ،َيع  ه الن 

 
 هأبدل أن

ه، ويسد   همقاَم  يقوم بحيث وجعله منه، ه كَم عل  ليُ  مسد 
 
 العلم عدم بين فرق  ال  أن

  .(3)«نياالد   يتجاوز  ال  الذي العلم وجود وبين الجهل، هو  الذي

 
ُ
ة كوني  ائق الالحقف على والتعر  ة نيوي  العلوم الد  طلب إلى  والقرآن اإلسالم وبهذا تختلف نظرة

 ة في اإلسالم ُس ة والحقائق الكوني  نيوي  فالعلوم الد  . عن نظرة الحضارة الغربية لها
 
طريق إلى و  ،للخرة م  ل

  ،فيما آلت إليه الحضارة الغربية ،اإليمان بعالم الغيب، بينما هي
 
طاق ومحصورة في ن ،لذاتها مقصودة

 رجائي جارودي: الفيلسوف الفرنس ي  قول ي وفي ذلكار ال تتجاوزهما. هذا العالم وهذه الد  

 العلم إن   املعاصر، بالعلم يسق   إذا بدائي علم   العربي العلم أن   احيح  َص  ليس»

  أي ،والحكمة العلم بين يفصل ال  الوضعي مفهومنا عكس على العربي
 
 غفليُ  ال  هإن

ا ترك القرآن إن .والغاية املعنى اأبد     آثار 
 
 يرى  مناملؤ  علتج اإلنساني الفكر  في عميقة

 ةلعام  ا ننوالس   الكون، آفاق في ةاأللوهي   أمجاد يبصر  تجعله ش يء، كل   في هللا آيات

  ومن تحكمه، التي
َ
  عند يحتبس ال  فهو  م  ث

 
 يءش  كل   في يرى  بل امللحوظة، واهر الظ

" 
 
ا إشارة    إلى يعني" ورمز 

 هللا ياتآ مع تتالقى الكون  صحائف في هللا فآيات ،بداهة هرب 

 ال  املؤمن العقل وهذا أسمى. الكون  إلى ظرةالن   يجعل اتالقي   الوحي صحائف يف

                                                      
 (.50/ 21( التحرير والتنوير )1)

 (.166/ 6( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )2)

 (.468 /3( الكشاف )3)
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 القوانين إلى تقود والتي ببعض، بعضها األشياء تصل التي وابطالر   تحليل عن يعجز 

  ةلمي  الع  
 

   العلم يمتاز  ماوإن   الوجود، في ائعةالش
  ناملتدي 

 
 القوانين هذه على يضفي هبأن

 ةديني   اهأن   بيد ،تسودها التي العالقات إلى ظر بالن   ة،دنيوي   وانينق هاأشرف...إن   معنى  

 راستهد في اإللهي الجانب نس ي الغرب إن   ...بالخالق صلتها نلحظ عندما القدر  رفيعة

 يالكم   ر التطو   أمس ى .ال ش يء ؟"للعلم العلم" مبدأ من كسب فماذا والحياة، للكون 

ا ةناعي  الص   والحضارة للعلم
 
امقصو  هدف ل  أن يوشك لذاته، د   على بالء إلى يتحو 

   العلم هذا في والخاسر  أصحابه،
   في اإلنسان هو  داملتمر 

 .(1)«مكان كل 

ه  في هذا الشأن مزيد تطويل   ومن غير 
 
  يمكننا القول بأن  فإن

 
الفلك ك ،ةرعي  طلب العلوم غير الش

عليه صاحبه،  به في اإلسالم، مأجور   مأمور   ممدوح   محمود   ،وغيرها وعلوم الحياة والهندسة والطب  

 :ثالثة بشروط  ولكن 

م ،قد قالفته. أم   و أا يعود باملنفعة على صاحبه ا: أن يكون علم  أحده
 
ى هللا عليه وسل

 
 :صل

  اللهم»
 
ه عنه انقطع اإلنسان مات إذا» :وقال .(2)«ينفع ال  علم   من بك أعوذ يإن

ُ
وذكر منها  ،«ثالثة من إال  عمل

ولي: . وقد قر  (3)«به عُينتف علم»  ومالعل على النافعة العلوم مفهوم اقتصار  عدم»ر مجمع الفقه اإلسالمي الد 

ما وحسب، ينيةالد  
 
ة النافعة الدنيوية والعلوم الدينية العلوم يشمل وإن ها ولإلنسان، لألم   سبيل لىع واجبة وأن 

ق ما بقدر  الكفاية فرض  
حق 

ُ
 .(4)«ةلألم   فعالن   من ت

 :هماكليأو  نوعين أحد يجوز أن تكون  نفعةوهذه امل

ة، خاص   ي     ة، ككسب املالة أو عام  األول: منفعة ماد 
 
ه ،مللمتعل  واآلخرين نفَسه ومداوات 

.ي  املستفاد من العلوم الطب  
 

 ة مثال

  وعوالن  
 
ة ة اني: منفعة معنوي  الث  ديني 

 
ل في الوقوف على أسرار خلق هللا وعظمته وآياته تتمث

غ به، م بذلك ا ينعكس على العال  ، مم  ةالكوني  
 
 إيمان  واملبل

َ
 ا وخ

 
  شية

 
 ه.ا لرب  وتعظيم   ورهبة

ا: العلم  يخرج من العلم الدنيوي  وبشرط املنفعة هذا  حر كالس   ،الضار  املمدوح شرع 
 

 وذةعوالش

د إشباع الفضول  الذي ال فائدة فيهوكذلك العلم  ،اوالكهانة ونحوه  غربلعند ا كثير هو و  ،إال مجر 

يف وك ،وكيف بنوا صروحهم ،ولغاتهم ،وأحوال األمم البائدة، ع في دراسة اآلثار هذه األيام، كالتوس  

 يستحق   ر لها نفع  تصو  ، وكدراسة عالم الحيوان بكل تفاصيله التي ال يُ ويتناكحون...الخ كانوا يأكلون 

  كالد   العناء،
ي قام راسة التا، والد  وجه بعضها بعض  ز الخراف راسة التي قام بها بعضهم ملعرفة هل تمي 

                                                      
أخر ت سر   :منها الشيخ محمد الغزالي في كتابه ( في محاضرة له بالفرنسية بعنوان "اإلسالم وأزمة الغرب"، أورد مقتطفات  1)

 .47سلمين، صالعرب وامل

 (.2088/ 4( مسلم )2)

 (.1255/ 3( مسلم )3)

 (.2/18) 164م، قرار رقم: 2007هـ/ 1428( الدورة الثامنة عشر املنعقدة في ماليزيا،4)
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 ُج عالقة بين طول قدم الر  الللبحث في  آخر بها 
َ
لتي خافات افاهات والس  وغير ذلك من الت   ،كرهل وطول ذ

ع فيها األوقات ضي 
ُ
تلف فيها األموال وت

ُ
 : ، رحمه هللاهـ(456)ت مقال ابن حز  .(1)ت

  طقواملن والهيئة العدد علم في إن  : قائل قال إن»
َ
 عليه، هي ما على األشياء معرفة

  إذا حسن هذا إن   قلنا:
ُ
 ر جليتد بصنعته، لألشياء انعالص   على االستدالل به دص  ق

 إال  الغرض يكن لم إن اوأم   كد؛والن   العذاب من والخالص جاةوالن   الفوز  إلى بذلك

 لعَ َج  نوَم  العلوم، هذه فطالب فقط، عليه هي ما على الحاضرة األشياء معرفة

َده
 
  َوك

َ
 ُس  وصفات عليه، هي ما على البالد صفة معرفة

 
 هي وما بلدة، كل أهل انك

 بالُفُضول  وصفيُ  أن إلى فهو  فقط، غرضه هو  هذا كان ومن سواء، صورهم عليه

  قلنا ما هو  العلم حقيقة إذ بالعلم، ُيوصف أن إلى منه أقرب والحماقة
 
 يطلبه هإن

 قراره حل  م هي التي اآلجلة وداره العاجلة داره في هغيرُ  به وينتفع طالُبه، به لينتفع

 .«خلوده ومكان

 :، رحمه هللاهـ(505)ت وقال الغزالي

  لعينه يذم   ال  العلم»
 
 ثالثة: أسباب ألحد العباد حق   في يذم   ماوإن

يا يكون  أن األول:  
ا ما ضرر   إلى مؤد     علم ذم  يُ  كما لغيره، أو  لصاحبه إم 

 حر الس 

 
 
 ...لسماتوالط

 
 
ا يكون  أن اني:الث   جوم...الن   كعلم األمر  غالب في بصاحبه ُمضر 

  ببالس  
 
  فيه الخائض يستفيد ال  علم في الخوض الث:الث

َ
 في م  مذمو  فهو  علم   فائدة

ه،   حق 
 
ها ،جليلها قبل العلوم دقيق مكتعل ها قبل وخفي   رار األس عن وكالبحث ،جلي 

ع إذ ،ةاإللهي  
 
   الفالسفة يتطل

 
وا ولم إليها مون واملتكل  

 
 .(2)«بها... يستقل

 
 

 والش
 
  انيرط الث

 
ها دون غ  ة: أن رعي  المتداح طالب العلوم غير الش  

  يقوم فيها بحق 
وتزوير  ش 

 م.وارتكاب ملحر   وتدليس  

                                                      
  :نا( ينظر أمثلة كثيرة لهذه الدراسات في مقال صحيفة تليغراف البريطانية بعنو 1)

Pointless research: top 10 Ig Nobel award winners for silly science الرابط على: 

-news/6223831/Pointless-http://www.telegraph.co.uk/news/science/science
science.html-silly-for-winners-award-Nobel-Ig-10-top-archrese 

 وكذلك ينظر:

على الرابط:  19 of The Year’s Most Dubious Scientific Studis   

 -scientific-dubious-most-years-the-of-http://www.buzzfeed.com/mjkiebus/19
6ygq#.ycXL71JAvV-studies 

 (.29 /1( إحياء علوم الدين )2)

http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/6223831/Pointless-research-top-10-Ig-Nobel-award-winners-for-silly-science.html
http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/6223831/Pointless-research-top-10-Ig-Nobel-award-winners-for-silly-science.html


 

 

 

 م2016 إبريل 17-15 املوافق هـ1437 رجب 10-8   املؤتمر العاملي للتعليم الشرعي وسبل ترقيته

 18 مقاصد العلم الشرعي وتوظيفها في طرق تعليمه

 تكون له فيها ني  والشرط الثالث: أن 
 
 مباحمقصد   و أ سنةَح  ة

 
 نفعه ما سما القصد وعم  ، وكل

حاجتها،  وسد   ،تهاوزيادة قو   ،ة بهاأو لنفع األم   ،ة تطويرها وتوسيعهاغيَ العلوم بُ  فطلب هذه ،كان أفضل

  ،د كسب املال وإحراز الوظيفة واملنصبمن طلبها ملجر   خير  
 
 ي فيهما. أو الترق

 :هـ(، رحمه هللا748)ت قال الذهبي

  والحكمة»
 
 هب بتقر  يُ  ام  م   وال  ين،الد   علوم من ليست هالكن   بها، بأس ال  بيعيةالط

  بل املعاد، زاد من وال  ،هللا إلى
 
 يمسل صاحبها كان إذا عقاب، وال  ثواب بال  هي صنعة

  االعتقاد
 

را عادال  
  رأينا كما خي 

 
مها و[  على الرجل ثابيُ  وقد منهم، جماعة

 
 مهاتعلي]تعل

 .(1)«تعالى هللا شاء ة إنبالني  

لت: وقوله: بأن  
ُ
ا ُيتقر ب به إلىق  ست رستهللا" صواب إذا دُ  ها ليست "مم 

تها عن دالل بمعزل   وُدر 

ها ظر فين، وإال فالن  ائد في الحضارة الغربية اآل ، كما هو الس  وحكمته على الخالق وعظمته وقدرته

 
 

ا بذلك من خير العبادة التي حث  في كتابه. ،تعالى ،عليها هللا مصحوب 

م به في اإلسال  الشرعية )الدنيوية(، مأمور  طلب العلوم غير  ن  وخالصة القول في هذا املطلب: إ

 لتحقيق مقصدين:

وحكمة وإحسان  جالله وصفاته الجليلة من علم   ف من خالله على الخالق جل  أحدهما: التعر  

 وإبداع.

هما أو كليهما:  ينفعواملقصد الثاني: تحقيق الن   : أحد   ،ةة والبشري  لألم   العام  العام  والخاص 

 .ابتغيهوُم  ه العلوملطالب هذ والخاص  

  العلظممقاصد  :المطلب الثاين
ّ

 ة:عفّ الش

 ثالثة:فروع على هذا املطلب ويشتمل 

 
 

ةعلى وجه الد   رعياألول: املراد بالعلم الش
 
 .ق

 
 

 رعي من العلوم األخرى.والثاني: منزلة العلم الش

 
 

 ة،رعي  والثالث: مقاصد العلوم الش

ما يترتب على استثمار هذه املقاصد ذكر نوعند حديثنا عن مقاصد هذه العلوم سوف 

 
 

ة.وتوظيفها في مجال تعليم العلوم الش  رعي 

                                                      
 .45، صللذهبي ( زغل العلم1)
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  بالعلم الش يع المرادالهرع األتل: 
ّ
ةعىل تجه الد
ّ
 :ق

مالنبي، ميراث هو : ، بإيجازالعلم الشرعي
 
ى هللا عليه وسل

 
 »ما جاء في الحديث ك ،صل

 
ألنبياء ا إن

ثوا ديناًرا وال درهًما، و  ِّ
ٍّ وافرلم يور 

 
خذ به أخذ بحظ

 
وا العلم، فمن أ

ُ
ث ما ورَّ

َّ
اه(1)«إن ابن حزم  ؛ ولذلك سم 

هو  :في تعريفه ، رحمه هللا،هـ(505)ت الغزاليوقال  ،(2)«ةعلم ما جاءت به النبو  »: ، رحمه هللاهـ(456)ت

 مثل ةجربالت   وال  الحساب، مثل إليه العقل ُيرشد وال  وسالمه، عليهم هللا صلوات األنبياء، من فيداستُ  ما»

ب    
 
ماع وال  ،الط   مثل الس 

 
 .(3)«غةالل

 العلم: »فقال ين،الد   في الفقه عن ئلوُس رحمه هللا،  ،هـ(95)ت جبير  بن سعيد كما قال ،أو هو

م ،هللا نبي   ةبسن   العلم من أمر  وما عنه، هللا نهى وما هللا، بأمر 
 
ى هللا عليه وسل

 
مت، ل  عَ  ما على واملحافظة ،صل

 .(4)«الدين في الفقه لكفذ

 القرآن علُم  واآلخرة نياللد   الذي فالعلم»: ، رحمه هللاه(285إبراهيم الحربي )تقال أو هو كما 

 . (5)«فيهما والفقه ننوالس  

 الكالم ألحد   يجوز  ال  الذي»: ينعلم الد   - هـ(، رحمه هللا463)تابن عبد البر  قالكما  -أو هو 

ا أجمعين، عليهم هللا صلوات أنبيائه، ألسنة وعلى كتبه في هللا أنزل  ما ]فيه[ بغير   من علم منف ومعنى... نصًّ

ة من وعرف إليه، الحاجة به ما القرآن ل  ما السن   به نزعوا ما على الفقهاء مذاهب من ووقف عليه، ُيعو 

ة همرب   كتاب من وانتزعوه  . (6)«يانةالد   علم على حصل نبيهم، وسن 

 يجب ما معرفة فيديُ  الذي الشرعي العلم بالعلم واملراد»: هـ(، رحمه هللا852)ت وقال ابن حجر 

ف على
 
 وتنزيهه ،بأمره القيام من له يجب وما ،وصفاته ،باهلل والعلم ومعامالته، عباداته في دينه أمر  من املكل

 .(7)«والفقه والحديث التفسير  على ذلك ومدار  النقائص، عن

ُهوا﴿لكتاب والسنة، وهو املراد في قوله تعالى: افقه وعليه فالعلم الشرعي هو   ِف  َِلَتََفقَّ
يِن  م ،قولهفي ، و[122:التوبة]﴾ادلِّ

 
ى هللا عليه وسل

 
هه في الد  من يُ »: صل  

ا يفق  دخل أهذا وقد . «ينرد هللا به خير 

  :الذي هو علم الكتاب والسنة، ما كان ،ملة العلم الشرعيفي ُج  العلماء

 ظ  َم  .1
 حابة.علم بمواطن اإلجماع واالختالف وآثار الص  كال ة لهن 

                                                      
نه األرناؤوط.81/ 1(. وابن ماجه، السنن، )317/ 3( أبو داود، السنن، )1) حه األلباني، وحس   (. وصح 

 (.3/131( رسائل ابن حزم )2)

 (.16/ 1( إحياء علوم الدين )3)

 (.190/ 1ه للخطيب البغدادي )( الفقيه واملتفق  4)

 .2/792في جامع بيان العلم وفضله، ( نقله عنه ابن عبد البر 5)

 (.790/ 2( جامع بيان العلم وفضله )6)

 (.141/ 1( فتح الباري البن حجر )7)
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 جويد وجانب من علم القراءات.ة نطقه وقراءته، كعلم الت  أو وسيلة ملعرفة كيفي   .2

3.  
 

ق من ثبوته، كعلوم الحديث رواية ورجاال
 
 ، وجانب من علم القراءات.أو وسيلة للتوث

 ة في وجه منكريه ودفع بالحجج العقلي   أو وسيلة إلثبات معانيه .4
 

كالم بهات عنه كعلم الالش

 .(1)الكالم من علوم الشرععلم  د  املنطق. وأبى الغزالي عَ آلته و 

  والبيان وأصول الفقه.اللغة حو و الن  كعلوم  ،أو آلة لفهمه وفقهه .5

6.  
 
 كأقوال  ،له أو ثمرة

 
وفقهاء الباطن في علم األخالق وأحوال  ،الفقه في علم اهر فقهاء الظ

  ،لم التفسيررين في عاملفس  و القلوب، 
 

 الحديث دراية.راح في علم والش

ن وبهذا يمكن القول بأن  العلم الشرعي  ن:يتكو  قي   من ش 

 أحدهما: فقه نصوص الكتاب والسنة.

شأ بسببه. 
َ
مات هذا الفقه وآالته ولواحقه وما ن  والثاني: مقد 

 الهرع الثاين: 
ّ

 ع م  العلظم األخر::مزنلة علظم الش

 يُ  ،تهمفي جمل علماء الشرع،
ُ
   التي ذكرناون من شأن العلوم الشرعية عل

رها غيمونها على ويقد 

 .(2)«الدين علم هو  األعلى العلم أن   األديان أهل اتفق»: هـ(، رحمه هللا463)ت قال ابن عبد البر  :من العلوم

ل   اشتغل إن  » :هـ(، رحمه هللا456)ت وقال ابن حزم  ظر الن   اءأس فقد غيره، بعلم   الشريعة علم عن مغف 

هـ(، 386)ت وقال ابن أبي زيد القيرواني. (3)«منفعة واألعظم األعلى على واألقل األدنى آثر  إذ نفسه، وظلم

ا ،دينه وشرائعه علُم  هللا إلى وأقربها وأفضلها العلوم أولى» :رحمه هللا  وحض   ،هإلي ودعا ،عنه ونهى ،به أمر  مم 

م ،فيه والفهم ،ذلك في والفقه ،هنبي   لسان وعلى ،كتابه في عليه   .(4)«به والعمل برعايته والتهم 

 بل أكثرهم منهم  وكثير  
ُ
 ال يحمل العلم الوارد فضل

 
تاب في نصوص الكه ومدح أهل  عليه  ه والحث

 العلم» هـ(، رحمه هللا:157)ت األوزاعي اإلمام قالة إال على العلم الشرعي الذي هو ميراث النبوة. ن  والس  

 هـ(، رحمه هللا:241)ت ، وقال اإلمام أحمد(5)«بعلم فليس عنهم يجيء لم وما د،محم   ابأصح عن جاء ما

ما قلُت  إن  » ، هو  فإن  ما رأي 
 
ن جاء ما العلم وإن ف.(6)«فوق  م 

َ
ل : هـ(728)ت وقال ابن تيمية ، أي عن الس 

  ،النبي عن املوروث لعلمي اتلق   في ،سبحانه ،باهلل يستعين أن الخير  ماعج  »
 
مصل

 
  ؛ى هللا عليه وسل

 
 هو  هفإن

ى أن يستحق   الذي ا، ُيسم  ا سواه وما علم  ا يكون  فال  اعلم   يكون  أن إم  ا .نافع  ا يكون  ال  أن وإم  ي وإن علم   
 ُسم 

                                                      
 (.22/ 1( إحياء علوم الدين )1)

 (796/ 2( جامع بيان العلم وفضله )2)

 (.75/ 4( رسائل ابن حزم )3)

 .720ص، رح رسالة ابن أبي زيد القيرواني( الثمر الداني ش4)

 (.769/ 1امع بيان العلم وفضله )( ج5)

رق الحكمية البن القيم، ص(، وُينظر775/ 1( جامع بيان العلم وفضله )6)
 
 .235: الط
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ا اعلم   كان ولئن به، م ،دمحم   ميراث في يكون  أن بد   فال  نافع 
 
ى هللا عليه وسل

 
ام   عنه غنييُ  ما ،صل  ثلهم هو  م 

بعد أن أورد األحاديث الواردة في فضل العلم  هـ(، رحمه هللا،1307)ت وجين  قال الق  و  .(1)«همن وخير  

 ةوالسن   لعزيز ا الكتاب علم وهو  املبين والشرع الدين علم املذكورة األحاديث في بالعلم واملراد»وطلبه وتعليمه 

  في ثةاملستحَد  العلوم به املراد وليس. لهما ثالث ال  رةاملطه  
َ
 هذه في بها ساالن   اعتنى التي هوجديد   هقديم   مالعال

: به واملراد الشرعي، العلم هو  يعنينا والذي»: هـ(، رحمه هللا1421)ت وقال الشيخ العثيمين. (2)«األزمان

 أنزل  ام علم الوحي، علم هو  واملدح الثناء فيه الذي فالعلم والهدى، ناتالبي   من رسوله على هللا أنزل  ما علم

 .(3)«فقط هللا

ن م على غيره وتهوينهمللعلم الشرعي  ين هذاتفضيل علماء الد   املعاصرين وقد جعل بعُض 

  شأن العلوم الدنيوية
 
عنى ا بمة أيض  العلوم غير الشرعية )الدنيوية( هي شرعي   ، وأن  وا عليهتوارد خطأ

  فيها مطلوبة أن  
 

 ها تدخل في الن  وأن   ،رعالش
 
قصر  أن  و  فضله وفضل أهله،ة على طلب العلم و صوص الحاث

 أحد أسباب ضعف األم  يني كان داللة تلك النصوص على العلم الد  
 
 ة وتأخ

ُ
مم األخرى رها وسبق األ

 .(4)لها

 الن   ، وهللا أعلم، أن  والتحقيق في هذا الباب
 

ل وفض ،ة الواردة في فضل العلمرعي  صوص الش

 ثالثة أنواع:  ،أهله

 وص.صلفقه في الدين، وهو غالب الن  قصود به علوم الشرع واامل أن  في سياقه ما يظهر  :األول 

ل من توص  التي يُ  والحياةاملقصود به علوم الكون  أن  في سياقه ما يظهر وهو قليل،  والثاني:

  وصفاته والخشية منه. ، سبحانه،خاللها إلى العلم باهلل

  قييده أو ت تخصيصهمطلق ال يظهر عام أو ما هو  ،اوالثالث: وهو كثير أيض  
 علوممن نوعي ال بأي 

 وذلك ،دبحمل املطلق على املقي   صوصفي هذا النوع من الن  قال ال ينبغي أن يُ و . نيويةالدينية أو الد  

 لسببين:

دتالعلم نوع  أحدهما: أن   ي 
ُ
دة صوص الن  به  الذي ق ا بل منه ما يظهر كونه ليس واحد  املقي 

دا بعلوم الكون، وليس د  قي  ومنه ما يظهر كونه م ،ا بعلوم الشرعد  مقي   أحد ب حمل املطلق على املقي 

د بالن  بأولى من  وعينالن    اآلخر.ب وعحمله على املقي 

                                                      
 (.664/ 10( مجموع الفتاوى )1)

 .64( أبجد العلوم، ص2)

 .9( العلم للعثيمين، ص3)

النشر، ميريالند. و"كيف تصبح عاملا"، لراغب  ، أمانة1م، ط1998هـ /1419( ينظر: آراء ابن الجوزي التربوية، لليلى عطار، 4)

 .4، ص3، الدرسhttp://www.islamweb.netالسرجاني، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، 
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 ، والعام ال يختص  العام والخاص  من باب د بل هذا ليس من باب املطلق واملقي   والثاني: أن  

 ومه، والخاص  على ما دل  حمل العام على عمراده إذا كان موافقا له في الحكم، بل يُ بذكر بعض أف

 عليه.

 وح  الكون وما فيه من حقائق النظر في  ثم إن  
َ
  م وأسرار ودقائق ال يقل  ك

 
على عظمة هللا  داللة

)الكون هما كال ، فل ظر في الكتاب املنز  من الن   ،م بهظة والخشية للعال  ا في حدوث الع  وأثر   ،وحكمتهتعالى 

  "،آيةفي كتابه "أفراَدهما  تعالى ى هللاسم  والقرآن( 
 
 اْْلَلُْق  َلُ ﴿ هو الذيوهللا سبحانه ر فيه، وأمر بالتفك

ْمرُ 
َ
ا علوم الشرع. وكالهمطريقه « األمر»العلم بـ علوم الدنيا، و طريقه « الخلق»العلم بـ ، ف[54:األعراف]﴾َواْْل

ر » :، رحمه هللاهـ(751)ت مقال ابن القي   إذا أوصل إلى غايته. اممدوح  ينبغي أن يكون 
 
 القرآن في التفك

ر   نوعان:
 
ر   منه، تعالى الرب   مراد على ليقع فيه تفك

 
ر  إلى عباده دعا ما معاني في وتفك

 
ر  األول ف فيه، التفك

 
 تفك

ر  والثاني القرآني، الدليل في
 
ر  األول  العياني، ليلالد   في تفك

 
ر ت والثاني املسموعة، آياته في تفك

 
 آياته في فك

 .(1)«املشهودة

 كثرة الن  ا وأم  
 
 صوص الدال

 
 ألن  نيا، فبما ورد تقييده بعلوم الد   ة على فضل علوم الشرع مقارنة

 رحمه هللا،  ،هـ(790)ت كما ذكر الشاطبي ،شأن الشريعة
 
 عاجل وجد على ما ال يُ  لبتأكيد الط

 
فيه حظ

عي   غريزي  داع  أو   ل تكف  ا ما يوأم  والقيام به، لطلبه عند اإلنسان طب 
 

 ال يه وطلبهعل بالحث
 
عاجل الحظ

  فيقل  الطبع والغريزة أو 
 
صوص بالتهوين منه وطلب ، بل قد تأتي الن  (2)في النصوص لب عليهتأكيد الط

 
 
نيوية وم الد  العلاء. فاألبن بر  في الوالدين و كما في بر  كما في إنفاق املال، وفي اكتسابه، و ، ئاد فيهاالت

، شوصالح العي بأس به من أسباب الحصول على الرزق واملال ال  سبب   هاألن  ، اسالن   كثير  منيطلبها 

 التي بخالف علوم الشرع 
ُ
ب بهاوضع لطلب الدنيا لم ت ذكر ت إلى ، فاحتاجوال يصح  طلبها بقصد التكس 

 الدالئل على ما قلنا أن  ما يدفع إلى االهتمام بها والحرص عليها. ومن 
 
 هاملشهود املالحظ هذه األيام أن

ذلك ألن  و  نيوية؛مقارنة بالعلوم الد   بالد املسلمينغالب في واإلقبال عليها علوم الشرعية ال قل  طلب

 بغيرها، 
 
ا مقارنة ب عليها لم يعد ُمجزي   

 
ي واملعنوي املترت دة ال كاس هاأصبحت سوق ولذلكالعائد املاد 

 إال ما رحم ربي. ،وأضعفهم ذكاء ،ااس شأن  الن   إال أقل  في األكثر،  ،يقصدها

  رَ هم تأخ  وعزو بعض  
ُ
العلماء  إعالءإلى  ةأسباب القو  مم األخرى في املسلمين عن مواكبة األ

 نيا على علوم الد   ينالد  والفقهاء من شأن علوم 
 
، وليس هو بقراءة صحيحة ليست في مكانها مبالغة

عها وازدهرت م متوتقد  الشرع واآلخرة إال  في تاريخ املسلمين علومُ وازدهرت مت إذ ما تقد   ؛ةلتاريخ األم  

 نياعلوم الد  
 
ت وَجُمدت رت ، وما تأخ

 
 واضمحل

 
فها نيا. علوم الد  معها رت علوم الشرع واآلخرة إال وتأخ

 هي عصور الس  
 

 لم  ينية ع   في طلب العلوم الد  لف الكرام كانت مثاال
 

، وكانوا مع ذلك أعز  األمم ا وعمال

                                                      
 (.187/ 1( مفتاح دار السعادة )1)

 (.2/305املوافقات للشاطبي ) :ينظر (2)
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  الدهم يُ وهاهم املسلمون اليوم في أغلب بوأقواها، 
 
مون علوم الدنيا في مدارسهم وجامعاتهم بأضعاف عل

لوها ة حص  قوهاوأي  عز   ،أضعاف علوم الشرع فأي  قو   وأي  مهانة دفعوها؟! ،ة حق 

  مطلوب   هما ممدوح  نيوي كلييني والد  العلم الد   اصل أن  والح
 

األول  لكن   ،عليه في الشرع محثوث

وأعظم وأفضل من علوم  د فيه بخصوصه من نصوص أهم  وما ور  ، وثمرته،موضوعهسمو  بحسب 

يدوم،  و أنيا، وما يعظم نفعه نيا بشتى أصنافها، ومع هذا فما تمس  إليه الحاجة من علوم الد  الد  

عمن كثير من االشتغال  ة، خير  سنت فيه الني  ة ونهضتها، إذا َح ا في قوة األم  ويكون سبب     والتوس 
ُ
لحق بما أ

  الشرع من عل بعلم
ماتوم )املقد  َي فرض الكفاية قد  ( ألن  والثمرات مات واآلالت واملتم   

د 
ُ
تلك  دون  فيها أ

  ةنيوي  العلوم الد  
ُ
ة الحاجة ل الغزالي. لها املاس  على  االشتغال بالطب   ، رحمه هللا،هـ(505)ت وقد فض 

 
 
  .وهللا أعلم. (1)ة األطباءاالشتغال بتفاريع الفقه، لوفرة الفقهاء في زمنه وقل

 الهرع الثالث: 
ّ

 ة:عّف مقاصد العلظم الش

نوعان: أصول وُملحقات. وللتيسير سنطلق عليهما: العلوم  ،كما أسلفنا ،لشرعيةالعلوم ا

 
 

 عية.بَ ة، والعلوم الشرعية الت  ة األصلي  رعي  الش

  
 منهما مقاصد. وعليه جاء هذا الفرع في نقطتين: ولطلب كل 

 
 

 ": مقاصد طلب أوال
 

 ."ةة األصلي  عي  ر العلوم الش

ا  ": مقاصد طلب ثاني 
 

 ."عيةبَ ة الت  رعي  العلوم الش

 
ا
عفّ أتل

ّ
 ة:ة األصلفّ : مقاصد طلب العلظم الش

ة لهما كإجماع ظن  ما كان َم يدخل فيهما و ة، ن  لشرعية األصلية هي الكتاب والس  العلوم ا

ما هم بأن   بيغل   الظن   ؛ ألن  ، رضوان هللا عليهمحابةالص  
 
   أجمعواإن

 ، كما قالوإن لم يظهر لنا عن نص 

حابة تدخل كذلك، و االجويني والغزالي وغيرهم  ما ما قالوه وال مدخل فيه للرأي.وال سي   ،آثار الص 

ة، ي  لقسمين: مقاصد قريبة أو أو   ة إلىن  العلم بالكتاب والس  م مقاصد طلب ويمكننا أن نقس  

  ة.ومقاصد بعيدة أو نهائي  

 
أ
عفة األصلّفةلطة تلفّ المقاصد األ

ّ
لظم الش

ُ
 :لب الع

 
 
  ،يهاق بها قصد الشارع عند تلق  وهي خمسة وظائف تعل

َ
هأو ق

َ
هم وهي: االستماع والفأو بعَده،  ،بل

م والترديد والحفظ، وبيانها كما يأتي:  والتفه 

                                                      
 (.21/ 1( إحياء علوم الدين )1)
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 تماع تاإلنصات:الس (1

  أي إلى الن  
ا ومعنى   يها وطلب العلم بهاصوص عند تلق 

 
 اْستَِمُعوافَ  الُْقْرآنُ  ُقِرئَ  َوإَِذا﴿ قال تعالى:. لفظ

نِْصتُوا َلُ 
َ
ْفنَا َوِإذْ ﴿وقال: ، [204:األعراف]﴾تُرَُْحُونَ  لََعلَُّكمْ  َوأ نِّ  ِمنَ  َنَفًرا إََِلَْك  ََصَ ا الُْقْرآنَ  يَْستَِمُعونَ  اْْلِ  وهُ َحَضُ  فَلَمَّ
نِْصتُوا قَالُوا
َ
ا أ نَا﴿، وقال: [29:األحقاف]﴾ُمنِْذِرينَ  مْ قَْوِمهِ  إَِل  َولَّْوا ُقِضَ  فَلَمَّ

َ
تَُك  َوأ ، [13:طه]﴾يُوَح  لَِما فَاْستَِمعْ  اْخََتْ

ْكَرى َذلَِك  ِف  ِإنَّ ﴿وقال:  وْ  قَلْب   َلُ  ََكنَ  لَِمنْ  ََّلِ
َ
لَْق  أ

َ
ْمعَ  أ ار:  عن، وقال [37:ق]﴾َشِهيد   وَُهوَ  السَّ  َوَقالُوا﴿أهل الن 

وْ  نَْسَمعُ  ُكنَّا لَوْ 
َ
ْصَحاِب  ِف  ُكنَّا َما ِقُل َنعْ  أ

َ
ِعريِ  أ َها﴿وقال: ، [10:امللك]﴾السَّ يُّ

َ
ينَ  يَاأ ِ  َوقُولُوا َراِعنَا َتُقولُوا َل  آَمنُوا اَّلَّ

َِلم   َعَذاب   َولِلََْكفِِرينَ  َواْسَمُعوا اْنُظْرنَا
َ
ينَ  تَُكونُوا َوَل ﴿وقال: ، [104:البقرة]﴾أ ِ  َل  َوُهمْ  َسِمْعنَا َقالُوا ََكَّلَّ

 ةن  الكتاب والس   االستماع لنصوص وهذا يشمل ،[21:األنفال]﴾يَْسَمُعونَ 
ُ
َ  َواتَُّقوا﴿ :ه، وكذلك قول  واَواْسَمعُ  اّللَّ

 ُ   ،[108:املائدة]﴾الَْفاِسِقيَ  الَْقْومَ  َيْهِدي َل  َواّللَّ
ُ
َ  فَاتَُّقوا﴿ه: وقول ِطيُعوا َواْسَمُعوا اْستََطْعتُمْ  َما اّللَّ

َ
نِْفقُ  َوأ

َ
 اَخرْيً  واَوأ

ْنُفِسُكمْ 
َ
 » :وفي الحديثة. ن  يشمالن الكتاب والس   ،[16:التغابن]﴾ِْل

 
  هللا ر  ضَّ ن

ً
  سمع امرأ

َّ
  امن

ً
 فحفِّ  ا،حديث

 
 هظ

ِّ  حتى
 
  غيره، غهيبل

َّ
 .(1)«منه أفقه هو  من إلى فقهٍّ  حامل وربَّ  بفقيه، ليس فقهٍّ  حامل ربَّ  هفإن

  بن ابخب  وعن 
َ
 : »قال رض ي هللا عنه، ،ت  رَ األ

 
  اإن

 
 ل

ُ
ى هللا عليه  ،هللا رسول  باب على ودعُ ق

َّ
صل

م
َّ
  لصالة يخرج أن ننتظر  ،وسل

 
 ،اسمعوا: قال ثم. سمعنا: فقلنا ،اسمعوا: فقال علينا، خرج إذ هر،الظ

  :فقال ،سمعنا: فقلنا
َّ
  فال  أمراء، عليكم سيكون  هإن

ُ
 درِّ ي   لنف بكذبهم، قهمفمن صدَّ  ظلمهم، على عينوهمت

 .(2)«الحوض عليَّ 

 نم يجيئنا إليه، قعدنا إذا عنه، هللا رض ي أمامة، أبو  كان: »قالرحمه هللا،  عامر، بن وعن سليم

غوا واعقلوا، اسمعوا: لنا ويقول  عظيم، بأمر   الحديث  
 
ا وبل ، وعن ابن عباس، رض ي هللا (3)«تسمعون  ما عن 

اس أيها يا» :، قالعنهما ي اسمعوا الن    لكم، أقول  ما من 
َ
 ناب قال فتقولوا: تذهبوا وال  تقولون، ما عونيم  س  وأ

د ، يريد أن يَ (4)«اس...عب   ابن قال ،اسعب  
 
 وبَ منه هم سمعوه أن  بتأك

 
لوا عليه.ل  غوه كما سمعوه حتى ال يتقو 

 ل العلم االستماع، أي ُحسن االستماع واإلنصات.ولذلك قالوا: أو  

 املطالعةاالستماع  ومثُل 
 
ةاإلكثار من ذكما وقع ؛ وإن ل ألن  نق ؛ر االستماع في الكتاب والسن 

 وظل  ، عةواملطالماع واملشافهة ال بالكتابة كان بالس  ل األمر أو  صوص الشرعية، وطلب العلم بها في الن  

م األمر كذلك في 
 
  للقرآن ألن   ؛القرآن إلى يومنا هذاتعل

 
ماع، لس  اإال ب لنة في األداء ال تتحص  عي  ُم  طريقة

ماع ماع، ثم في نقله الس  عليه ل فقد كان املعو  ا الحديث أم   ، في عصر التدوينالكتابة دخلت مع الس 

 نعصر الرواية وتدوين السنة، وإن كان هناك َم انتهاء ماع بعد محل الس   واملطالعةت الكتابة ثم سد  

                                                      
 (، قال األرناؤوط: إسناده صحيح.467/ 35الة )( مسند أحمد ط الرس1)

 «.صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله موثقون، إال أن  فيه انقطاعا»(. قال األرناؤوط: 552/ 34( مسند أحمد ط الرسالة )2)

 (. قال املحقق: إسناده صحيح.456/ 1( سنن الدارمي )3)

 (.44/ 5( صحيح البخاري )4)
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م بقاؤه مقصو  فإن   ،ماع هذه األيامة بالس  ي السن  يحرص على تلق  ال زال   
 
ا، فهذا، لو ُسل  على سبيلد 

  ذاته،  للندب إليه، وال وجه غيرال بآثارهم ك والتبر  ابقين بالس  ي التأس   
وص نصأن  ما ال سي  و في حد 

كلفي دواوينها قد ُضبطت ة السن  
 

 ريف.حصحيف والت  الذي يمنع من الت   هذه األيام بالتنقيط والش

ام (2
أ
 :اله

ي الن   أي ر عن الفهمعلى املقصود بهوالوقوف  اهإدراك معن بقصد ص  تلق   في القرآن ، وُيعب 

ا ب ل»ـ كثير  قه»و «الَعق  ا بالس  ُم في القرآن ا به كثير   التنويه، ويأتي «القلب»ه ، وآلتُ «الف  ماع، كما في قترن 

َت  َوِإَذا﴿اآليات: 
ْ
ينَ  َوَبْيَ  بَيْنََك  َجَعلْنَا الُْقْرآنَ  َقَرأ ِ  قُلُوبِِهمْ  ََعَ  وََجَعلْنَا (45) َمْستُوًرا َجابًاحِ  بِاْْلِخَرةِ  يُْؤِمنُونَ  َل  اَّلَّ

ِكنَّةً 
َ
نْ  أ

َ
ْظلَمُ  َوَمنْ ﴿و، [46 ،45:اإلسراء]﴾َوقًْرا آَذانِِهمْ  َوِف  َيْفَقُهوهُ  أ

َ
نْ  أ رَ  ِممَّ ْعَرَض  َربِّهِ  بِآيَاِت  ُذكِّ

َ
 َما َونَِسَ  َعنَْها فَأ

َمْت  ِكنَّةً  مْ قُلُوبِهِ  ََعَ  َجَعلْنَا إِنَّا يََداهُ  قَدَّ
َ
نْ  أ

َ
 وََجَعلْنَا إََِلَْك  يَْسَتِمعُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ ﴿و، [57:الكهف]﴾َوقًْرا آَذانِِهمْ  َوِف  َيْفَقُهوهُ  أ

ِكنَّةً  قُلُوبِِهمْ  ََعَ 
َ
نْ  أ

َ
وْ  نَْسَمعُ  ُكنَّا لَوْ  َوقَالُوا﴿، و[25:األنعام]﴾َوقًْرا آَذانِِهمْ  َوِف  َيْفَقُهوهُ  أ

َ
ْصَحاِب  ِف  اُكنَّ  َما َنْعِقُل  أ

َ
 أ

ِعريِ  نَْت  إََِلَْك  يَْستَِمُعونَ  َمنْ  َوِمنُْهمْ ﴿و، [10:امللك]﴾السَّ
َ
فَأ
َ
مَّ  تُْسِمعُ  أ مْ ﴿و، [42:يونس]﴾َيْعِقلُونَ  َل  ََكنُوا َولَوْ  الصُّ

َ
 ََتَْسُب  أ

نَّ 
َ
ْكَثَُهمْ  أ

َ
وْ  يَْسَمُعونَ  أ

َ
فَلَمْ ﴿و، [44:الفرقان]﴾َيْعِقلُونَ  أ

َ
رِْض  ِف  يَِسرُيوا أ

َ
وْ  بَِها َيْعِقلُونَ  قُلُوب   لَُهمْ  َفتَُكونَ  اْْل

َ
 آَذان   أ

َها بَِها يَْسَمُعونَ  بَْصارُ  َتْعَم  َل  فَِإنَّ
َ
ُدورِ  ِف  الَِّت  الُْقلُوُب  َتْعَم  َولَِكنْ  اْْل  َيْفَقُهونَ  َل  ُقلُوب   لَُهمْ ﴿و، [46:الحج]﴾الصُّ

ْعُي   َولَُهمْ  بَِها
َ
ونَ  َل  أ  َل  الَْقْومِ  َهُؤَلءِ  َفَمالِ ﴿قال تعالى: و . [179:األعراف]﴾بَِها يَْسَمُعونَ  َل  آَذان   َولَُهمْ  َهابِ  ُيبِِْصُ
لْنَا قَدْ ﴿قال: و ، [78:النساء]﴾َحِديثًا َيْفَقُهونَ  يََكاُدونَ  نَْزْْلَاهُ  إِنَّا﴿وقال: ، [98:األنعام]﴾َيْفَقُهونَ  ِلَقْوم   اْْليَاِت  فَصَّ

َ
 أ

ينَ  قَالُوا ِعنِْدكَ  ِمنْ  َخرَُجوا إَِذا َحّتَّ  إََِلَْك  يَْسَتِمعُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ ﴿وقال ، [2:يوسف]﴾َتْعِقلُونَ  لََعلَُّكمْ  بِيًّاَعرَ  قُْرآنًا ِ  لَِّلَّ
وتُوا

ُ
فقه الكالم بخالف غيرهم، على أن  الذين أوتوا العلم هم من يَ  ، فدل  [16:محمد]﴾آنًِفا َقاَل  َماَذا الِْعلْمَ  أ

ا وعَ وشب   ه فقه  لوا الكتاب ولم يقوموا بحق   
 بـَم ه هللا تعالى الذين ُحم 

 
ْسَفاًرا ََيِْمُل  اْْلَِمارِ ﴿ال

َ
وفي ، [5:جمعةال]﴾أ

ه لم ثالث من أقلَّ  في القرآن قرأ من»الحديث:  فقه   كالم كان»، وعن عائشة، رض ي هللا عنها، قالت: (1)«ي 

م النبي،
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
  ،صل

ً
 .(2)«أحد كل   ُههُ يفق فصال

م (3
ُّ
 :التها

 أي الت  
َ
ق في الف ظر في الن  عم  له وتقليبه  ص  هم، بتكرار الن  مه لفهم مراميه البعيدة ولواز وتأم 

ر، والت  ر عنه في القرآن بالت  عب  ، وهو ما يُ على النفس والواقع وإسقاطاته وإشاراته ه، والتدب  رففق 
 
، ك

ُهواَِلَتَ  َطائَِفة   ِمنُْهمْ  فِْرقَة   ُكِّ  ِمنْ  َنَفرَ  َفلَْوَل  ََكفَّةً  َِلَنِْفُروا الُْمْؤِمنُونَ  ََكنَ  َوَما﴿كما في اآليات:  .راسةوالد    ِف  َفقَّ
يِن  نَْزْْلَاهُ  ِكتَاب  ﴿و، [122:التوبة]﴾ََيَْذُرونَ  لََعلَُّهمْ  إََِلِْهمْ  رََجُعوا إَِذا قَْوَمُهمْ  َوَِلُنِْذُروا ادلِّ

َ
بَُّروا ُمبَارَك   إََِلَْك  أ  آيَاتِهِ  َِلَدَّ

رَ  ولُو َوَِلَتََذكَّ
ُ
ْْلَاِب  أ

َ
َفَل ﴿و، [29:ص]﴾اْْل

َ
ِ  َغرْيِ  ِعنْدِ  ِمنْ  ََكنَ  َولَوْ  الُْقْرآنَ  َيتََدبَُّرونَ  أ  اْخِتَلفًا ِفيهِ  لَوََجُدوا اّللَّ
                                                      

يالس ي وأحمد وأبو داود وابن حبان من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص. قال األرناؤوط: إسناده ( رواه ابن أبي شيبة والط1)

 (.92/ 11صحيح على شرط الشيخين. ينظر: مسند أحمد ط الرسالة )

 (.520/ 41( رواه أحمد وغيره، وأصله في الصحيحين. قال األرناؤوط: إسناده حسن. ُينظر: مسند أحمد ط الرسالة )2)
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َفَل ﴿و، [82:النساء]﴾َكِثرًيا
َ
مْ  الُْقْرآنَ  َيتََدبَُّرونَ  أ

َ
ْقَفالَُها لُوب  قُ  ََعَ  أ

َ
ُل  َكَذلَِك ﴿و، [24:محمد]﴾أ  ِلَقْوم   اْْليَاِت  ُنَفصِّ

ُرونَ  نَْزْْلَا﴿و، [24:يونس]﴾َيتََفكَّ
َ
ْكرَ  إََِلَْك  َوأ َ  اَّلِّ َل  َما لِلنَّاِس  تِلُبَيِّ ُرونَ  َولََعلَُّهمْ  إََِلِْهمْ  نُزِّ  َوتِلَْك ﴿و، [44:حلالن  ]﴾َيتََفكَّ

ْمثَاُل 
َ
ُبَها اْْل ِ  نَْضِ ُرونَ  لََعلَُّهمْ  لنَّاِس ل رَْسلْنَا َوَما يَْدرُُسوَنَها ُكتُب   ِمنْ  آتَيْنَاُهمْ  َوَما﴿و ،[21:الحشر]﴾َيَتَفكَّ

َ
 َقبْلََك  إََِلِْهمْ  أ

مْ ﴿، و[44:سبأ]﴾نَِذير   ِمنْ 
َ
م. وقال [37:القلم]﴾تَْدرُُسونَ  ِفيهِ  ِكتَاب   لَُكمْ  أ

 
ى هللا عليه وسل

 
 في قوم   اجتمع ما: »صل

تهم لرحمة،ا وغشيتهم السكينة، عليهم نزلت إال  بينهم، ونهويتدارُس  هللا، كتاب يتلون  هللا بيوت من يتب
 
 وحف

ِّ ا يُ د هللا به خيرً رِّ من يُ »وفي الحديث: ، (1)«عنده فيمن وجل   عز   هللا وذكرهم املالئكة،
 
، (2)«ينهه في الد  فق

م هللا، رسول  أصحاب قال»: قال ، رحمه هللا،مير بن هانئعُ  وعن
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
اإ هللا، رسول  يا: صل

 
 ن

 تقرؤونه وأنتم لبطن، أقرأه أنا أجل،: فقال خلونا، نحن إذا أنفسنا من نجده ال  ما منك للقرآن لنجد

  من البطن وما هللا رسول  يا: قالوا لظهر،
 
ُره أقرأه: قال هر؟الظ  كذا،ه أنتم وتقرؤونه فيه، بما وأعمل أتدبَّ

   .(3)«هكذا هافأمرَّ  بيده وأشار 
ر كثيرة فال نطو 

 
ر والتفك  ل بها.واآلثار في فضل التدب 

 الرتديد تالتكرار: (4

 ي القرآن الكريم. ويدل  ما في تلق  مطلوب ال سي   الوة والقراءة، فهذا أمر مقصود  أي بكثرة الت

ينَ ﴿قال تعالى: ما ورد في فضل تالوة القرآن وفضل قارئه.  عليه كل   ِ  تَِلَوتِهِ  قَّ حَ  َيتْلُونَهُ  الِْكَتاَب  آتَيْنَاُهمُ  اَّلَّ
وََلَِك 

ُ
وََلَِك  بِهِ  يَْكُفرْ  َوَمنْ  بِهِ  يُْؤِمنُونَ  أ

ُ
ونَ  ُهمُ  فَأ ينَ  إِنَّ ﴿: وقال، [121:البقرة]﴾اْْلَاِِسُ ِ ِ  ِكَتاَب  َيتْلُونَ  اَّلَّ َقاُموا اّللَّ

َ
 َوأ

َلةَ  ْنَفُقوا الصَّ
َ
ا َوأ ي ُهوَ ﴿وقال: ، [29:فاطر]﴾َتبُورَ  لَنْ  ِِتَاَرةً  يَرُْجونَ  وََعَلِنيَةً  اِِسًّ  َرَزْقنَاُهمْ  ِممَّ ِ يِّيَ  ِف  َبَعَث  اَّلَّ مِّ

ُ
 اْْل

يِهمْ  آيَاتِهِ  َعلَيِْهمْ  َيتْلُو ِمنُْهمْ  رَُسوًل   َضَلل   لَِف  َقبُْل  ِمنْ  ََكنُوا َوإِنْ  َواْْلِْكَمةَ  الِْكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهمُ  َوُيَزكِّ
موقال ، [2:الجمعة]﴾ي  ُمبِ 

 
ى هللا عليه وسل

 
مه» منهم «اثنتين في إال  حسد ال »: صل

 
 هو ف القرآن، هللا رجل  عل

  . (4)«النهار وآناء الليل، آناء يتلوه
 ل بها.واألحاديث في فضل تالوة القرآن كثيرة مشهورة فال نطو 

مع:5
أ
هظ تالج  ( الح 

ينَ  ُصُدورِ  ِف  بَيَِّنات   يَات  آ ُهوَ  بَْل ﴿ قال تعالى عن القرآن الكريم: ِ وتُوا اَّلَّ
ُ
 آيَاتَِنابِ  ََيَْحدُ  َوَما الِْعلْمَ  أ

الُِمونَ  إِلَّ  ه في صدور العلماء ال في ُصُح  فأوَضح، [49:العنكبوت]﴾الظَّ
 
عن  ةز علماء هذه األم  فهم، وبهذا تمي  بأن

موقال  علماء األمم السابقة.
 
ى هللا عليه وسل

 
  لقرآن،ا تعاهدوا»: صل

َّ
  أشد هفإن

 
يً ت ِّ

ِّجالال صدور  من افص 
 ر 

م من ع 
َّ
لها، من الن ي هو  بل وكيت، كيت آية نسيت: يقول  أن ألحدهم بئسما ُعقِّ س  

ُ
وقال في شأن  ،(5)«ن

ر »حفظ الحديث:  غها، وحفظها فوعاها مقالتي سمع امرأ هللا نضَّ
 
 أفقه هو  من إلى فقه حامل فرب   وبل

                                                      
 (.2074/ 4مسلم، )( 1)

 (.2/718(، ومسلم )1/25( البخاري، )2)

صل رجاله ثقات.173( رواه محمد بن نصر )مختصر قيام الليل، ص 3) لت: وإسناده مت 
ُ
 (. ق

 (.191/ 6( البخاري )4)

ط ح على شر ( رواه الشيخان وغيرهم من حديث ابن مسعود، واللفظ املذكور ألحمد في املسند. قال: األرناؤوط: إسناده صحي5)

 (.7/120الشيخين. ينظر: مسند أحمد، ط الرسالة، )
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غاملبفدعا للحافظ  .(1)«منه  
 
ى». وقال أبو زيد األنصاري، رض ي هللا عنه: ل

 
ى هللا، رسول  بنا صل

َّ
هللا  صل

م
َّ
ى، فنزل  الظهر، حضرت حتى فخطبنا املنبر  وصعد الفجر، ،عليه وسل

 
 حتى طبنافخ املنبر، صعد ثم فصل

ى، نزل  ثم العصر، حضرت
 
 هو  اوبم كان بما فأخبرنا الشمس، غربت حتى فخطبنا املنبر، صعد ثم فصل

نا فأعلُمنا كائن،
ُ
ا. حفظ نصوص الشارعفي فضل عن أهل العلم قول والن   .(2)«أحفظ  كثيرة أيض 

فظ: االستماع والفهم والتفه  فهذه املعاني الخمسة   م والترديد والح 
 
ا قصد  ها مقصودة كل ليًّ ا أو 

ة وتلق  للشارع ف ها ضُ وبع، لها مقصودة قصد الوسائيها، أي أن  ي طلب العلم بنصوص الكتاب والسن 

، يلة للحفظم، والترديد وسوسيلة لغيره كاالستماع وسيلة ملا بعده، والفهم وسيلة للتفه   - كما ال يخفى -

 والتالوة. ا يعين على الترديدوالحفظ أيض  

يه، الشرعي  ص  الن  العلم بفي طلب وكما أمر الشارع بهذه املقاصد  ها، فقد نهى عن أضدادوتلق 

  ،صوصكاإلعراض عن الن  
 
أو الهجر لها، أو االستماع لها في الظاهر مع غفلة في الباطن،  ،ي عنهاأو التول

ا  ل  ق  عَ ال لها و  أو االستماع لها من غير فقه   ملعانيها، أو عقل معانيها وفهمها مع تحريفها، وغير ذلك مم 

 .وكالم رسلهى، وتعالسبحانه  ،كالمهيهم عابه هللا تعالى على املشركين واملنافقين وأهل الكتاب في تلق  

 فالفهم يدخل ،ويمكن تلخيص هذه املقاصد الخمسة في اثنين فقط: الفهم والحفظ ،هذا

  ؛فيه االستماع
 
  ؛ممته، والتفه  ه مقد  ألن

 
  ألن

  ؛مة منه، والحفظ يدخل فيه الترديده مرحلة متقد 
 
ه ألن

 وسيلته.

م ،وقد أشار املصطفى
 
ى هللا عليه وسل

 
دين العظيمين في طلب العلم إلى هذين املقص ،صل

 بالن  
 

 :الذي قال فيه في حديثه ةرعيصوص الش

 كانف أرًضا، أصاب الكثير  الغيث كمثل لم،والعِّ  الهدى من به هللا بعثني ما مثل»

ة، منها لت نقيَّ   منها وكانت الكثير، والعشب الكل  فأنبتتِّ  املاء، قبِّ
 
ب،أ  جادِّ

 وس   وافشربُ  الناس، بها هللا فنفع املاء، أمسكت
 
 ط منها وأصابت وا،وزرعُ  واق

ً
 ائفة

ما أخرى،
 
يعان هي إن ، تنبت وال  ماءً  تمسك ال  قِّ

ً
ُل  فذلك كل

 
ث ه من م 

ُ
ق

 
 دين في ف

م به هللا بعثني ما ونفعه هللا، لِّ
م، فع 

َّ
 يقبل لمو  رأًسا، بذلك يرفع لم من ومثل وعل

رسلت الذي هللا هدى
ُ
 .(3)«به أ

 »عي ثالثة أصناف: إزاء العلم الشر  اَس فجعل الن  
َ
ةن ر، وهم أهل «قي   ،الفهم والفقه والتدب 

ظ «أجادب»و ف  بط وهم أهل الح   وهم ما عداهما من املعرضين  «يعانق  »، ووالض 
 

 ، أو كسال
 

أو  ،جهال

ا.عناد    :قسمين في منحصرين»ة علماء األم   ، رحمه هللا،هـ(751)ت ولذلك فقد جعل ابن القيم ا وكفر 

 ةاألم   على حفظوا الذين اإلسالم، وزوامل األنام أئمة هم الذين والقادة وجهابذته، الحديث، اظف  ُح : أحدهما

                                                      
 أصحاب السنن من حديث ابن مسعود، رض ي هللا عنه وغيره. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه األلباني. رواه( 1)

 (.2217/ 4( مسلم، )2)

 (.1787/ 4(، ومسلم )27/ 1( البخاري )3)
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 دارت ومن اإلسالم، فقهاء: الثاني ومناهله...القسم موارده كدير والت   غيير الت   من واَم وَح  ومعاقله، ينالد   معاقد

  األنام، بين أقوالهم على الفتيا
 
  ذينال

ُ
  .(1)«والحرام الحالل قواعد بضبط وانُ وعُ  ،األحكام باستنباط واص  خ

 :هيف باب وعلفمة للعلم األتلّف المقاصد استثمار 

ما  العلمهذا في باب تعليم للعلم ة املقاصد األولي   مالحظة ما ذكرنا منيترتب على قد ا م  وم  

  :يأتي

الشرعي،  ليمعة كبرى في الت  ة بأولوي  ن  تحظى نصوص الشارع في الكتاب والس   ه ينبغي أنأن   .1

 ص لها في برامج الت  خص  وأن يُ 
ُ
 عليم وخ

َ
ا ،طهط روس، قدر  رات والد  ا من املقر  يليق  كافي 

  ج طالب العلم الشرعي ، بحيث ال يتخر  بمكانتها
لم  بُجملإال وقد هائية في مراحله الن 

َ
 وافرة   ة  أ

 هذه النصوص من 
 
ا و اط ا.ح  الع  ا وفهم 

 
  فظ

كرس الفروع والفقه ج تدريمزَ يُ  ه ينبغي أنأن   .2 هما  وسائر ، والف    يمكن َعد 
 
من ثمار  ثمرة

ر في الن  الت   ه فيهادب  صنشئ  ببيان َم  ،صوص والتفق   ،ة انبنائه عليهوكيفي   ،ه عن الن 

 :نولهذا األمر فائدتا .ال املدلول فحسب ،ووجه الداللةليل تدريس الد  ، أي واستنباطه منه

ص و  (أ)   تكراره علحصول حضور الن 
 
وعدم في سياقات مختلفة، م، ى أذن املتعل

 في طلب العلم الشرعي كما أسلفنا.  الغفلة عنه. وهذا مقصود  

   (ب)
 
 تنباطواالس ص  ر الن  ة تدب  كيفي  على الحي  م وتدريبه باملثال تنمية ملكة املتعل

 
 
 ر فيه.منه والتفك

3.  
 
هلصوص ق تدريس هذه الن  سبَ يُ أن  ه ينبغيأن اآللة  لومعس ما يلزم من ر بتدريوالتدب   لتفق 

، رحمه هـ(808)ت قال ابن خلدون مات له. ها مقد  حو واللغة والبيان وأصول الفقه، ألن  كالن  

ظر »: هللا ُم  أن بد   ال  والحديث القرآن في الن  ة؛ العلوم هتتقد  ساني 
 
ه الل

 
ف ألن

 
. وقال (2)«عليها متوق

 
 

م إال  املبادئ قبل دباملقاص اشتغل ما»: ، رحمه هللاهـ(1250)ت وكانيالش  
 
 .(3)«األهوج املتعل

ز في تعليم الكتاب والسن  يُ  ه ينبغي أنأن   .4
 
ة، بل وسائر العلوم الشرعية، على الفهم رك

ر )بما يشمله من مهارات   كيب وتطبيق وتحليل وتر  ة عليا من مقارنة  عقلي   واالستيعاب والتدب 

 اأيض   اس، بل الحفظ مقصود  بعض الن   هقولقد يفظ، كما وهذا ال يعني ذم  الح  وإبداع(. 

  ر للفهم والتدب   كما أوضحنا، وهو أرض  
 
ما املذموم فقط أنلهماأساس   وقاعدة

 
يطغى  ، وإن

 
َ
ظ والجمع على مقصد الف ف  ممقصد الح  هـ(، 463)ت قال الخطيب البغدادي. هم والتفه 

 . وقال ابن الجزري(4)«ع في الروايةاإلكثار والتوس  براية، وليس العلم هو الفهم والد  »: رحمه هللا

                                                      
 (.7/ 1( إعالم املوقعين عن رب العاملين )1)

 (.550/ 1( تاريخ ابن خلدون )2)

 (.1/49( وبل الغمام )3)

 (.174/ 2( الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع )4)
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 »: رحمه هللا ،هـ(833)ت
 
ر  رتيلالت ة مع والتدب 

 
رعة من أفضل القراءة قل  ألن   كثرتها؛ مع الس 

ه فهُمه القرآن من املقصود   وتالوته به. والعمل فيه والتفق 
ُ
  هوحفظ

 
 جاء قدو  معانيه، إلى وسيلة

ا ذلك اس، وابن مسعود ابن عن منصوص   قرأ رجلين: عن مجاهد وُسئل عنهم. هللا يرض  عب 

الة في عمران وآل البقرة واآلخر  البقرة، أحدهما  الذي: فقال واحد، وسجودهما وركوعهما الص 

لف من كثير   كان ولذلك. أفضل هاوحَد  البقرة قرأ د الس   
باح إلى الواحدة اآلية يرد  قال و . (1)«الص 

كر  سمعَت  إذا»هـ(، رحمه هللا: 1343)تاملنفلوطي  ه فاعلم لمالع   ذ 
 
 ال  املفهوم العلم أن

َب  أن أردت وإذا املحفوظ،  
لق 

ُ
ب   فال  بالعالم ت  

لق 
ُ
  يحفظ، ما يفهم من بل ،يحفظ من به ت

ُ
 وآية

ر  املعلوم فهم
 
ه وسكناته، حركاته في وظهوره به، العالم تأث

ُ
هباءا ترقرق  شمائله في وترقُرق  في لص 

ما إليك ينقل فيما فظبالحا تثق وال  شاربها، وجه اُمحر   باملعلوم مر   فرب 
 
 ع   على فأخذه ف

 
 وأقبح ته،ال

ه أطواره من عرفنا ما   ونقيضه، قيضالن   بين حافظته في يجمع أن 
 

  والغث
 
د مين،والث  

 والجي 

ار  حانوُت  ذاكرته فكأن   والزائف،
 
  األدوية فيها اختلطت عط

 
ةالس   بالعقاقير  افيةالش  .(2)«ام 

 القسم 
ّ
 ة:ة األصلفّ اائفة لطلب العلظم الشعفّ الثاين: المقاصد الن

 ة ومقاصدمقاصد شرعي   إلى نوعين:هذه املقاصد، بحسب الواقع منها،  مونستطيع أن نقس  

 ة.غير شرعي  

 فأم  
 

 ا الش
 
 .ا يقصد في طلب العلمم  صوص على كونها م  ت الن  رعية فهي ما دل

على  ولم يدل   ،اس في طلب العلم الشرعيالن  ض بعا غير الشرعية فهي ما قد يقصده وأم  

 شرعي. دليل  في هذا املسعى اعتبارها 

 فأم  
 

  رعية فنذكر منها أربعة:ا املقاصد الش
 
 بليغ.ضا، والت  واب، ونيل الر  العمل، ونيل الث

   ثالثة: ا غير الشرعية فنذكر منهاوأم  
 
 سن، واملال، وااللتذاذ.كر الَح الذ

 
َ

 عفة لطلب العلم األصيل:أتل: المقاصد الش

1 ) 
أ
 :لمأ الع

 ع  بأخبارها وااللتزام بأحكامها ف  صديق الت  صوص بطلبه من اسم جامع  ملا جاءت الن  وهو 
 

 ال

 
 
 ا، وعليه فهو يشمل: وترك

بر ضا والص  أعمال القلوب: كاإليمان واإلخالص والخشية والخوف والرجاء والر   (ج)

 
 
ياء واألمن من عذاب هللا واليأس من ر  كالكفر وال :ل...الخ، وترك أضدادهاوالتوك

 والحسد وسخط املقدور...الخ. ل  رحمته، والكبر والغ  

                                                      
 (.209/ 1( النشر في القراءات العشر )1)

 (.287/ 1( النظرات )2)
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 كر من صالة وصيام وصدقة وذ  واملأمورات أعمال الجوارح: كأصناف العبادات  (د)

كالقتل والبغي وعقوق  :وترك أضدادها ،...الخمر باملعروف ونهي عن املنكروأ

 مر...الخ.رقة وشرب الخنى والس  الولدين والز  

ا العلم غير ُم  وعليه يكون طلُب  ي ها وسائر ما ذكرناه فر  صوص وحفظها وتدب  ي هذه الن  تلق  بغيًّ

االنتهاء و  ،عمل بما أمرتوال ،ى ذلك إلى التصديق بما أخبرتيتعد   ، بلفحسب املقاصد األولية لطلبها

 املقصد النهائي. بمثابة الوسائل لهذاالتي ذكرنا ة ا نهت. وتكون املقاصد األولي  عم  

ر عن هذا املقصد الجامع و   
 في القرآن الكريم ب  قد ُعب 

ُ
نستطيع مالحظتها من خالل ى، رق شت  ط

عليالت ل في الت  اه الشارع في وما تغي   .بها هوإيتاء إنزال القرآن التي ربط الشارع، سبحانه،ختلفة امل التأم 

 ،ابمقصد الشارع في إنزال الكت  لم يلتق  املقصدان:وإال يه وتلق  حظ في أخذه ال ينبغي أن يُ  إنزال القرآن

 
 
رعت ما غيرَ  الشريعة تكاليف في ابتغى من كل  »و وطلبه. هف في تلقيومقصد املكل

ُ
اقض ن فقد له؛ ش

 .(1)«باطل املناقضة في فعمله ناقضها؛ ما وكل   الشريعة،

 فمن ذلك: ذ  
 
  بيان  ت إنزال الكتابر ك

ا تصديق  و ، وبشرى  ، لف فيه، وهدى  ا ملا اختُ ش يء، وبيان   ا لكل 

 
 
 ا، وإلخراج الن  ا، ونور  ذي بين يديه وبصائر، وفرقان  لل

 
تض ي وهذه التعليالت تقور. لمات إلى الن  اس من الظ

ي  الب ملعانيه ،لهمن املتلق 
 
  ،بما جاء فيه اإليماَن  ،والط

 
ملطلوب فهذا هو العمل اواالحتكام إليه.  ،باعهوات

 ومن اآليات ليالت واملقاصد، منه إزاء هذه التع
 
 :هال اكرةالذ

 ﴿ْْلَا ء   ِلُكِّ  تِبْيَانًا الِْكتَاَب  َعلَيَْك  َونَزَّ  [89:النحل]﴾لِلُْمْسِلِميَ  َوبُْْشَى َورَُْحَةً  َوُهًدى ََشْ
 ﴿نَْزْْلَا َوَما

َ
َ  إِلَّ  الِْكتَاَب  َعلَيَْك  أ ي لَُهمُ  تِلُبَيِّ ِ  ِلَقْوم   َورَُْحَةً  وَُهًدى ِفيهِ  اْختَلَُفوا اَّلَّ
 [64:النحل]﴾يُْؤِمنُونَ 

 ﴿نَْزْْلَا
َ
ْكرَ  إََِلَْك  َوأ َ  اَّلِّ َل  َما لِلنَّاِس  تِلُبَيِّ  [44:النحل]﴾إََِلِْهمْ  نُزِّ

 ﴿ َُل ِ  بِِإْذنِ  قَلِْبَك  ََعَ  نَزَّ قًا اّللَّ  [97:البقرة]﴾لِلُْمْؤِمِنيَ  َوبُْْشَى وَُهًدى يََديْهِ  َبْيَ  لَِما ُمَصدِّ
 ﴿ ْ[53:البقرة]﴾َتْهتَُدونَ  لََعلَُّكمْ  َوالُْفْرقَانَ  الِْكَتاَب  ُموَس  آتَيْنَا َوإِذ 
 ﴿ ُي َرَمَضانَ  َشْهر ِ نِْزَل  اَّلَّ

ُ
 [185:البقرة]﴾َوالُْفْرَقانِ  الُْهَدى ِمنَ  َوَبيِّنَات   لِلنَّاِس  ُهًدى الُْقْرآنُ  ِفيهِ  أ

 ﴿  نَْزْْلَاهُ  ِكتَاب
َ
لَُماِت  ِمنَ  اَس اْلَّ  تِلُْخِرجَ  إََِلَْك  أ اِط  ِإَل  َربِِّهمْ  بِِإْذنِ  اْلُّورِ  إَِل  الظُّ  الَْعِزيزِ  َِصَ
 [1:إبراهيم]﴾اْْلَِميدِ 

 ﴿ ْْهلَْكَنا َما َبْعدِ  ِمنْ  الِْكَتاَب  ُموَس  آتَيْنَا َولََقد
َ
وَّل  الُْقُرونَ  أ

ُ
 َورَُْحَةً  وَُهًدى لِلنَّاِس  بََصائِرَ  اْْل

ُرونَ  لََعلَُّهمْ   [43:القصص]﴾َيتََذكَّ
 ﴿ وَْحيْنَا َكَذلَِك

َ
ْمِرنَا ِمنْ  ُروًحا إََِلَْك  أ

َ
يَمانُ  َوَل  الِْكَتاُب  َما تَْدِري ُكنَْت  َما أ  َجَعلْنَاهُ  َولَِكنْ  اْْلِ

اط   ِإَل  تَلَْهِدي َوإِنََّك  ِعبَاِدنَا ِمنْ  نََشاءُ  َمنْ  بِهِ  َنْهِدي نُوًرا  [52:الشورى]﴾ُمْستَِقيم   َِصَ
                                                      

 (.27/ 3( املوافقات )1)
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ا يشير وم    :ص  الن   جاء بهبما  اإليمانقصد ما ذكرناه من إلى م 

 ﴿ ْلْنَاهُ  بِِكَتاب   ِجئْنَاُهمْ  َولََقد  [52:األعراف]﴾يُْؤِمنُونَ  ِلَقْوم   َورَُْحَةً  ُهًدى ِعلْم   ََعَ  َفصَّ
 ﴿[203:األعراف]﴾يُْؤِمنُونَ  ِلَقْوم   َورَُْحَة   َوُهًدى َربُِّكمْ  ِمنْ  بََصائِرُ  َهَذا 
 ﴿ ِلَقْوم   بِاْْلَقِّ  َوِفرَْعْونَ  ُموَس  َنَبإِ  ِمنْ  َعلَيَْك  َنتْلُو (2) الُْمِبيِ  الِْكتَاِب  آيَاُت  تِلَْك 

 [3-2:القصص]﴾يُْؤِمنُونَ 
 ﴿ َي ُهو ِ نَْزَل  اَّلَّ

َ
مُّ  ُهنَّ  ُُمَْكَمات   آيَات   ِمنْهُ  الِْكتَاَب  َعلَيَْك  أ

ُ
َخرُ  الِْكتَاِب  أ

ُ
ا ُمتََشابَِهات   َوأ مَّ

َ
 فَأ

ينَ  ِ ِويِلهِ  َوابِْتَغاءَ  الِْفتْنَةِ  ابِْتَغاءَ  ِمنْهُ  تََشابَهَ  َما َفيَتَِّبُعونَ  َزيْغ   قُلُوبِِهمْ  ِف  اَّلَّ
ْ
ِويلَهُ  َيْعلَمُ  َماوَ  تَأ

ْ
 إِلَّ  تَأ

 ُ اِسُخونَ  اّللَّ رُ  َوَما َربِّنَا ِعنْدِ  ِمنْ  ُكل  بِهِ  آَمنَّا َيُقولُونَ  الِْعلْمِ  ِف  َوالرَّ كَّ   ِإلَّ  يَذَّ
ُ
 ولُوأ

ْْلَاِب 
َ
 [7:عمران آل]﴾اْْل

ه التعليالت ومن ا أن    أيض 
ُ
 :، كما في اآلياتوموعظة نزل ذكرى أ

 ﴿  نَْزْْلَاهُ  ِكتَاب
َ
بَُّروا ُمبَارَك   إََِلَْك  أ رَ  آيَاتِهِ  َِلَدَّ ولُو َوَِلَتََذكَّ

ُ
ْْلَاِب  أ

َ
 [29:ص]﴾اْْل

 ﴿نَْزْْلَا َما
َ
 [3 ،2:طه]﴾ََيَْش  لَِمنْ  تَْذِكَرةً  إِلَّ  (2) ِلتَْشَق  الُْقْرآنَ  َعلَيَْك  أ

 ﴿  نَْزْْلَاَها ُسوَرة
َ
نَْزْْلَا َوَفَرْضنَاَها أ

َ
ُرونَ  لََعلَُّكمْ  بَيِّنَات   آيَات   ِفيَها َوأ  [1:النور ]﴾تََذكَّ

 ﴿ َْولَم
َ
نَّا يَْكِفِهمْ  أ

َ
نَْزْْلَا أ

َ
 ِلَقْوم   وَِذْكَرى لَرَُْحَةً  َذلَِك  ِف  إِنَّ  َعلَيِْهمْ  ُيتَْل  الِْكتَاَب  َعلَيَْك  أ

 [51:العنكبوت]﴾يُْؤِمنُونَ 
 ﴿ ْنَْزْْلَا َولََقد

َ
ينَ  ِمنَ  َوَمثًَل  ُمبَيِّنَات   آيَات   إََِلُْكمْ  أ ِ  َوَموِْعَظةً  َقبِْلُكمْ  ِمنْ  َخلَْوا اَّلَّ
 [34:النور ]﴾لِلُْمتَِّقيَ 

 ﴿ آيَاِت  َتتَِّخُذوا َوَل  ِ ِ  نِْعَمَت  َواْذُكُروا ُهُزًوا اّللَّ نَْزَل  َوَما َعلَيُْكمْ  اّللَّ
َ
 الِْكتَاِب  ِمنَ  َعلَيُْكمْ  أ

 [231:البقرة]﴾بِهِ  يَِعُظُكمْ  َواْْلِْكَمةِ 

 كر كون  ومن ذلك ذ  
ُ
 :، كما في اآلياتبالقسط واوليقوماس بين الن  نزل للحكم به ه أ

 ﴿نَْزْْلَا إِنَّا
َ
َراكَ  َمابِ  اْلَّاِس  َبْيَ  تِلَْحُكمَ  بِاْْلَقِّ  الِْكتَاَب  إََِلَْك  أ

َ
ُ  أ  [105:النساء]﴾اّللَّ

 ﴿ َةً  اْلَّاُس  ََكن مَّ
ُ
ُ  َفبََعَث  َواِحَدةً  أ ينَ  اْلَِّبيِّيَ  اّللَّ ِ نَْزَل  َوُمنِْذِرينَ  ُمبَْشِّ

َ
 قِّ بِاْْلَ  الِْكتَاَب  َمَعُهمُ  َوأ

 [213:البقرة]﴾ِفيهِ  اْختَلَُفوا ِفيَما اْلَّاِس  َبْيَ  َِلَْحُكمَ 
 ﴿ نَْزْْلَاهُ  َوَكَذلَِك

َ
بَْعَت  َولَِئِ  َعَربِيًّا ُحْكًما أ ْهَواَءُهمْ  اتَّ

َ
ِ  ِمنَ  لََك  َما الِْعلْمِ  ِمنَ  َجاَءكَ  َما َبْعدَ  أ  اّللَّ

 [37:الرعد]﴾َواق   َوَل  َوِلي  ِمنْ 
 ﴿نَْزْْلَا إِنَّا

َ
ينَ  اْلَِّبيُّونَ  بَِها ََيُْكمُ  َونُور   ُهًدى ِفيَها اتلَّْوَراةَ  أ ِ ْسلَُموا اَّلَّ

َ
ِ  أ بَّانِ  َهاُدوا ينَ لَِّلَّ  يُّونَ َوالرَّ

ْحبَارُ 
َ
ِ  ِكتَاِب  ِمنْ  اْسُتْحِفُظوا بَِما َواْْل  [44:املائدة]﴾اّللَّ
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 ﴿نَْزْْلَا
َ
ًقا بِاْْلَقِّ  الِْكتَاَب  إََِلَْك  َوأ  َفاْحُكمْ  َعلَيْهِ  َوُمَهيِْمنًا الِْكتَاِب  ِمنَ  يََديْهِ  َبْيَ  لَِما ُمَصدِّ
نَْزَل  بَِما بَيْنَُهمْ 

َ
ُ  أ ْهَواَءُهمْ  تَتَِّبعْ  َوَل  اّللَّ

َ
ا أ  ِِشَْعةً  ِمنُْكمْ  َجَعلْنَا ِلُكي  اْْلَقِّ  ِمنَ  َجاَءكَ  َعمَّ

 [48:املائدة]﴾َوِمنَْهاًجا
 ﴿ ْرَْسلْنَا لََقد

َ
نَْزْْلَا بِاْْلَيَِّناِت  رُُسلَنَا أ

َ
 اْلَّاُس  َِلَُقومَ  َوالِْمزَيانَ  الِْكَتاَب  َمَعُهمُ  َوأ

 [25:الحديد]﴾بِالِْقْسِط 

 القصد إلى ومن ذلك 
 
 :، كما في اآلياتقوى الت   باعه وتحصيلات

 ﴿نَاهُ  فَِإَذا
ْ
 [18:القيامة]﴾ُقْرآنَهُ  فَاتَِّبعْ  قََرأ

 ﴿ة   آتَيَْناُكمْ  َما ُخُذوا  [63:البقرة]﴾َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمْ  ِفيهِ  َما َواْذُكُروا بُِقوَّ
 ﴿نَْزْْلَاهُ  ِكتَاب   وََهَذا

َ
 [155:األنعام]﴾تُرَُْحُونَ  لََعلَُّكمْ  َواتَُّقوا فَاتَِّبُعوهُ  ُمبَارَك   أ

 ﴿ َكَذلَِك  ُ ُ  يُبَيِّ  [187: البقرة]﴾َيتَُّقونَ  لََعلَُّهمْ  لِلنَّاِس  آيَاتِهِ  اّللَّ
 ﴿ ْبْنَا َولََقد ل   ُكِّ  ِمنْ  الُْقْرآنِ  َهَذا ِف  لِلنَّاِس  ََضَ

ُرونَ  لََعلَُّهمْ  َمثَ  ِذي َغرْيَ  َعَربِيًّا قُْرآنًا (27) َيتََذكَّ
 [28 ،27: الزمر]﴾َيتَُّقونَ  لََعلَُّهمْ  ِعَوج  

 ﴿ نَْزْْلَاهُ  َوَكَذلَِك
َ
ْفنَا َعَربِيًّا قُْرآنًا أ وْ  َيتَُّقونَ  لََعلَُّهمْ  الَْوِعيدِ  ِمنَ  ِفيهِ  َوََصَّ

َ
 لَُهمْ  َُيِْدُث  أ

 [113:طه]﴾ِذْكًرا

كر:
 

 ومن ذلك الش

 ﴿ اَرةُ  ...َذلَِك ْيمَ  َكفَّ
َ
ْيَمانَُكمْ  َواْحَفُظوا َحلَْفتُمْ  ِإَذا انُِكمْ أ

َ
ُ  َكَذلَِك  أ ُ  يُبَيِّ  آيَاتِهِ  لَُكمْ  اّللَّ

 [89:املائدة]﴾تَْشُكُرونَ  لََعلَُّكمْ 

 :إإلنذارومن ذلك 

 ﴿نَْزْْلَاهُ  ِكتَاب   وََهَذا
َ
ُق  ُمبَارَك   أ ي ُمَصدِّ ِ مَّ  َوتِلُنِْذرَ  يََديْهِ  َبْيَ  اَّلَّ

ُ
 [92:األنعام]﴾َحْولََها َوَمنْ  الُْقَرى أ

 ﴿نَْزْْلَاهُ  إِنَّا
َ
 [3:الدخان]﴾ُمنِْذِرينَ  ُكنَّا إِنَّا ُمبَاَرَكة   ََلْلَة   ِف  أ

 ﴿  نِْزَل  ِكتَاب
ُ
 [2:األعراف]﴾لِلُْمْؤِمِنيَ  وَِذْكَرى بِهِ  تِلُنِْذرَ  ِمنْهُ  َحَرج   َصْدرِكَ  ِف  يَُكنْ  َفَل  إََِلَْك  أ

 ﴿ ُهوا َطائَِفة   ِمنُْهمْ  فِْرقَة   ُكِّ  ِمنْ  َنَفرَ  فَلَْوَل يِن  ِف  َِلَتََفقَّ  ََلِْهمْ إِ  رََجُعوا ِإَذا قَْوَمُهمْ  َوَِلُنِْذُروا ادلِّ
 [122: التوبة]﴾ََيَْذُرون لََعلَُّهمْ 

لعمل به: عمل القلب وعمل هذه املقاصد في إنزال القرآن الكريم تنضوي تحت باب ا فكل  

 له وتفصيل فتأخذ حكَمه ومقاصده. ها بيان  القرآن في هذا ألن  ة لها حكم ن  والس   الجوارح.
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 كثير: أن  املقصد من العلم العمُل بيان وكالم أهل العلم في 

 : »قال رض ي هللا عنه، الدرداء، أبي عن
 
  تكون  لن كإن

 
   تكون  حتى اعامل

 
   تكون  ولن ا،م  متعل

 
 ام  متعل

  متعل   بما تكون  حتى
 

 ال  كنز   كمثل به ُيعمل ال  علم   مثل: »قال رض ي هللا عنه، هريرة، أبي . وعن(1)«عامال

ما: »رحمه هللا ،هـ(161)ت الثوري سفيان . وقال(2)«وجل عز  هللا سبيل في منه نفقيُ 
 
م إن

 
 لُيتقى العلم ُيتعل

ما به، هللا
 
ل وإن  

ض 
ُ
ه غيره؛ على العلم ف قى ألن   ،هـ(718)ت عياض بن الفضيل وعن .(3)«به وجل   عز   هللا ُيت 

 : »قال ،رحمه هللا
 
ا: (4)«العمل دليل والعلم العمل، العلم من ُيراد ماإن   العالم يزال ال »، وعنه أيض 

 
 بما جاهال

  كان به عمل فإذا به، عمليَ  حتى مل  عَ 
 
 »ا: ه أيض  وعن ،(5)«اعامل

 
 قراءته الناس خذفات   به عملليُ  القرآن نزل  ماإن

 يُ ل   أي: قال به؟ العمل كيف :قيل عمال،
 
   حالله واحل

 نواهيه، عن وينتهوا بأوامره، ويأتمروا حرامه، مواويحر 

 العلم إلى خرج من: »قال ،رحمه هللا ،هـ(369)ت وذباري الر   هللا عبد وعن أبي، (6)«عجائبه عند ويقفوا

 الطائي ودوعن دا ،(7)«العلم قليل نفعه بالعلم العمل يريد العلم إلى خرج ومن العلم، هينفع   لم العلم يريد

 : »قال ،رحمه هللا ،هـ(160)ت
َ
 يف عمره أفنى فإذا آلته؟ يجمع أليس الحرب، يلقى أن أراد إذا املحارَب  رأيَت أ

 . (8)«!يعمل؟ فمتى جمعه في عمره أفنى فإذا العمل، آلة العلم إن   ؟!يحارب فمتى اآللة

ما»: رحمه هللا ،(هـ593 بعد: ت) رنوجيالز   وقال
 
ُرف إن

َ
  ونهبك العلم ش

 
 ذيال والتقوى  البر   إلى وسيلة

عادة هللا، عند الكرامة املرء بها يستحق    لنفسا معرفة الفقه: عليه هللا رحمة ،حنيفة أبو  .. قال.األبدية والس 

 عن يغفل أال  لإلنسان فينبغي للجل، العاجل ترك به والعمُل  به، لَم للعَ  إال  العلم ما: وقال .عليها وما لها ما

هع يكون  ال  كي ها،يضر   ما ويجتنب ينفعها، ما ويستجلب وآخرها، أولها في هايضر   وما نفعهاي ما نفسه،
ُ
 قل

  وعلُمه
 
ة  .(9)«عليه حج 

 معروف مع كان هل» :هـ(241)ت ألبي قلت :رحمهما هللا ،حنبل بن أحمد بن هللا عبد وقال

 كنت»وقال بعضهم: . (10)«تعالى هللا خشية العلم، رأس معه كان بني   يا: لي فقال العلم؟ من ش يء   الكرخي

                                                      
 .26ص ،( اقتضاء القول العمل للخطيب البغدادي1)

 .24، صاقتضاء القول العمل( 2)

 (.665/ 1( جامع بيان العلم وفضله )3)

 .37( اقتضاء القول العمل، ص4)

 .37، صاقتضاء القول العمل( 5)

(، وعن الحسن 1/64ذكر مثله عن ابن مسعود، رض ي هللا عنه، كما في إحياء علوم الدين ). ويُ 76، صاقتضاء القول العمل( 6)

 .101كما في تلبيس إبليس، ص ، رحمه هللا،البصري 

 .31اقتضاء القول العمل، ص( 7)

 .44( اقتضاء القول العمل، ص8)

 .12( تعليم املتعلم طرق التعلم، ص9)

 .(201 /13)تاريخ بغداد وذيوله، ( 10)
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ك   حنبل بن أحمد عند
ُ
صير  هو : حضر من بعُض  فقال الكرخي، معروف أمر  مجلسه في ر فذ

َ
 فقال العلم، ق

 .(1)«معروف؟! إليه وصل ما إال  العلم من ُيراد وهل هللا، عافاك أمسك: أحمد

جاة، ُيراد العمل كما ،للعمل ُيراد العلم»: رحمه هللا ،هـ(463)ت قال الخطيب البغدادي  فإذا للن 

ا العمل كان   العلم كان العلم، عن قاصر 
ًّ

ال
َ
، عاد علم من باهلل ونعوذ العالم، على ك

 
ال

َ
، وأورث ك

 
ال

ُ
 في وصار  ذ

، صاحبه رقبة
 

ال  علم، ُيطلب لم لَم العَ  فلوال  العلم، غاية والعمل العمل، خادم العلم: الحكماء بعض قال غ 

  الحق   أدع وألن مل،ع ُيطلب لم العلم ولوال 
 

ا أدعه أن من إلي   أحب   به جهال  العلم كتب جامُع  فيه. وهل زهد 

ها املغرم وهل !عليهما؟ الجشع كالحريص إال  بها املنهوم وهل !والذهب؟ ةالفض   كجامع إال   !ما؟ككانزه إال  بحب 

 .(2)«واجباتها وراعى بها، عمل ملن إال  العلوم تنفع ال  كذلك بإنفاقها، إال  األموال تنفع ال  وكما

جاة طلب لوال »: رحمه هللا ،هـ(456)ت وقال ابن حزم  العلوم من ش يء   لطلب كان ملا اآلخرة في الن 

...   فالعلوم معنى 
 
  هاكل

 
  وال  بعض، إلى بعضها ببعض...محتاج   بعضها ق  متعل

َ
ى ما معرفة إال  لها ضرَ غ  الفوز  ىإل أد 

 .(3)«فقط اآلخرة في

 ، (4)«يكون  ال  علم بغير  والعمل جنون، عمل   بال  العلم»: رحمه هللا ،هـ(505)ت وقال الغزالي

 العلوم، مقصود في ينظر ... أن]لطالب العلم[  ينبغي»: رحمه هللا ،هـ(597)ت وقال ابن الجوزي

 .(5)«له والحب   به، واملعرفة سبحانه، هلل املعاملة وهو 

: القفيُ . منه واملقصود ثمرته النتفاء نفىيُ  الش يء»: رحمه هللا ،هـ(702)ت وقال ابن دقيق العيد

 أن از ج به العمَل  العلم من املقصود كان ام  ـول. ةلإلنساني   املناسبة األفعال يفعل لم إذا بإنسان، ليس فالن

 : بعلمه يعمل ال  ملن قاليُ 
 
 .(6)«عالم غير  جاهل هإن

 وم  
 
ا عل   ، رحمه هللا،هـ(1385)ت د قطبل به سي  م 

َ
اه  ظاهرة  «الجيل القرآني الفريد»بـ ما سم 

 القرآن ن و يقرؤ  يكونوا لم»هم: : أن  من أجيال تال فيما  رهاوعدم تكر   ، رضوان هللا عليهم،في عصر الصحابة

  الثقافة بقصد
 
 الثقافة ادز  من به ليستكثر  القرآن ىيتلق   أحدهم يكن لم. واملتاع ق التذو   بقصد وال  الع،واالط

  ةوالفقهي   ةالعلمي   القضايا من حصيلته إلى ليضيف وال  الثقافة، دملجر  
 

 إ. عبتهُج  به يمأل  محصوال
 
 كان مان

ة في هللا أمر  ىليتلق   القرآن ىيتلق    هو  حياهاي التي الحياة وشأن فيها، يعيش التي الجماعة وشأن شأنه خاص 

 فور  به لليعم "اليومي األمر " امليدان في الجندي ىيتلق   كما سماعه، فوَر  ليعمل به األمر  ذلك ىيتلق   وجماعته،

                                                      
 .(200 /13)( تاريخ بغداد وذيوله، 1)

 .15( اقتضاء العلم العمل، ص2)

 (.89/ 4( رسائل ابن حزم )3)

 .259( مجموعة رسائل اإلمام الغزالي، ص4)

 .323( صيد الخاطر، ص5)

 (.223/ 1( إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )6)
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 الذي هو  واملتاع راسةللد   التلقي ومنهج. األول  الجيل صنع الذي هو  والعمل للتنفيذ يالتلق   منهج إن   ...!يهتلق  

 .(1)«تليه التي األجيال خر ج

ا، والعمل فيه هو بيت القصيد، فالعلوم املنبثقة من »قال الريسوني: و   الدين منهج علم وعمل مع 

طلب لذاته، وبدون فائدة أخرى من لية...فالعلم ال يُ َم من أن تكون ذات مقاصد عَ  ين والخادمة له ال بد  الد  

ب بها في دائرة العلوم الشرعية...ولذلك قالوا: العلم إمام العمل، غير مرح   "العلم ألجل العلم"ورائه، وفكرة 

 .(2)«رع ال َير د به وال يقبلهما هو َعطالة وَمضيعة للوقت، والشليس وراءه عمل إن   فعلم  

في  ،رحمه هللا ،هـ(790)ت اإلمام الشاطبيما قاله في هذا الباب الكالم وأتقنه ومن أوسع 

ى ورسوله،  هللا مدح الذي أعني - اشرع   املعتبر  العلم هو  الذي العلم» :ا قالم  فقات، وم  امات املو مقد  
 
صل

م
 
ي ال  الذي العمل، على الباعث علمال هو  - اإلطالق على أهله ،هللا عليه وسل

 
ا صاحبه يخل  يفماك هواه مع جاري 

د هو  بل كان،  
ا قوانينه على له الحامل بمقتضاه، لصاحبه املقي  ا أو  طوع   .(3)«كره 

 دليل   استحسانه على يدل   لم فيما خوض   فيها فالخوض عمل، عليها ينبني ال  مسألة كل  »وقال: 

 استقراء ذلك على ليلا، والد  شرع   مطلوب   هو  حيث من الجوارح وعمل لبالق عمل: بالعمل وأعني شرعي،

 .(4)«الشريعة

ما له الشارع فطلب شرعي علم كل  »وقال:    هو  حيث من يكون  إن 
 
د إلى وسيلة  ال  ،تعالى هلل به التعب 

. وقال بعد أن (5)«األول  بالقصد ال  الثاني، والقصد فبالتبع أخرى؛ جهة   اعتبار  فيه ظهر  فإن أخرى، جهة من

ة وأقوال أهل العلم:  ن   »أطال في االستدالل لذلك من نصوص الكتاب والس 
 
 ثر أك املعنى هذا على ةواألدل

حص ى، أن من
ُ
ق ذلك وكل   ت  

  العلم أن   يحق 
 
ا ليس الوسائل، من وسيلة ظر  حيث من لنفسه مقصود   ي،الشرع الن 

ما   هو  وإن 
 
  العلم؛ فضل في ورد ما وكل   العمل، إلى وسيلة

 
  هو  ما جهة من للعلم ثابت   هو  مافإن

 
ف

 
 بالعمل مكل

 .(6)«به

، ما قاله ابن نقلنا أقوالهمن مم  من أهل العلم ره الشاطبي وغيره ملا قر   امخالف   ُيرى ا قد م  وم  

ا على من قال: هـ(751)ت مالقي   ، رحمه هللا، وهو في صدد املوازنة بين فضل العلم وفضل العبادة رادًّ

ما العلم  وسيل هو  إن 
 
، ةالوسيل من أشرف ةالغاي أن   ومعلوم   ،ةالغاي هو  والعمل له اد  وُمر  العمل إلى ة

 : قال

ه العلم ليس»
 
  كل

 
  وسيلة

 
ه وأسمائه باهلل العلم فإن   لغيرها مرادة  أش هو  وصفات 

ُ
 رف

ُ ﴿: تعالى هللا ، قاللذاته مراد   لنفسه مطلوب   وهو  اإلطالق، على العلوم ِ  اّللَّ  ياَّلَّ
                                                      

 .14( معالم في الطريق، ص1)

 .60( مقاصد املقاصد، ص2)

 (.89/ 1( املوافقات )3)

 (43/ 1( املوافقات )4)

 (.73/ 1( املوافقات )5)

 (.83/ 1( املوافقات )6)
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رِْض  َوِمنَ  َسَماَوات   َسبْعَ  َخلََق 
َ
ُل  ِمثْلَُهنَّ  اْْل ْمرُ  يَتَََنَّ

َ
نَّ  تِلَْعلَُموا بَيْنَُهنَّ  اْْل

َ
َ  أ  ُكِّ  ََعَ  اّللَّ

ء   نَّ  َقِدير   ََشْ
َ
َ  َوأ َحاَط  َقدْ  اّللَّ

َ
ء   بُِكلِّ  أ ه ،سبحانه ،أخبر . فقد[12:الطالق]﴾ِعلًْما ََشْ  أن 

موات خلق ل  واألرض الس   يَ ل   بينُهن   األمر  ونز 
َ
 كل وعلى عليم ش يء بكل هأن   هعبادُ  َم عل

لم قدير، فهذا ش يء  غاي هو  الع 
ُ
نَّهُ  فَاْعلَمْ ﴿: تعالى املطلوبة، وقال الخلق ة

َ
 إِلَّ  ِإَلَ  َل  أ

 ُ ه ، فالعلم[19:محمد]﴾اّللَّ ت 
ي  ه ،تعالى بوحدان   ناك وإن ،لذاته مطلوب   هو  إال  إله ال  وأن 

 أمران فهما ،له شريك ال  وحده عبادته من معه ُبد   ال  بل ،هوحَد  به ُيكتفى ال 

ه بأسمائه ،تعالى ،الرب   ُيعرف أن :ألنفسهما مطلوبان  وأن ،وأحكامه وأفعاله وصفات 

  مطلوبة عبادته أن   فكما ،ومقتضاها بهابموج   ُيعَبَد 
 
 به العلم فكذلك لذاتها مرادة

  .(1)«ومعرفته

 العلم: "ا على قول بعضهممعترض   ،رحمه هللا ،هـ(1014)ت القاري  لك ما قاله علي  ومثل ذ

 : القاري  قال "العمل لوال  به عتد  يُ  ال  وهو  العمل مةمقد  

  بإطالقه، صحيح غير  هو »
 
 علمال اوأم   نيوية،الد   بالفروع العلم في هذا صلحيَ  ماوإن

 ة،ينيالد   األصول  من ذلك و ونح وآياته كتابه ومعرفة وصفاته تعالى هللا بذات

 .(2)«وأكملها وألطفها، وأفضلها، العلوم، فأشرف

 :بقوله، ن هذا االعتراضم عن قريب   ، رحمه هللا،هـ(790)ت وقد أجاب الشاطبي

  الشريعة في ثبت قد العلم إن  : ُيقال ال »
ُ
 منازل  فوق  العلماء منازل  وإن   ه،فضل

 
 

 لهفض على الدال   الدليل وكان كذلك، كان وإذا .األنبياء.. ورثة العلماء وإن   هداء،الش

ا؛ ال  اطلق  ُم  د  ه ُينكر  فكيف مقي    أن 
 
 وسي كان وإن   هذا وسيلة؟ ال  مقصودة فضيلة

 
 لة

 العبادات، ةصح   في شرط هفإن   كاإليمان؛ ا،أيض   لنفسه مقصود فهو  ؛وجه   من

 
 
 .لنفسه مقصود فهو  ذلك؛ ومع قبولها، إلى ووسيلة

 
 
  يثبت لم: نقول  األن

ُ
 ام بدليل العمل، إلى به ُل التوس   حيث من بل امطلق   هفضل

  ا،آنف   هذكرُ  متقد  
 

  تعارضت وإال
 
  اإليمان؛ اة... وأم  األدل

 
 القلوب، أعمال من عمل   هفإن

  بعُضها يكون  قد واألعمال العلم. عن ناش ئ   وهو  صديق،الت   وهو 
 
 ،البعض إلى وسيلة

  تكون  أن صح   وإن
 
ا فسها،أن في مقصودة ه العلم؛ أم   العلم ذلك وأعلى وسيلة، فإن 

  به تصح   وال  باهلل،
 
قيُ  حتى لصاحبه فضيلة  

... ]إذ[ باهلل اإليمان وهو  بمقتضاه، صد 

 َواْستَيَْقنَتَْها بَِها وََجَحُدوا﴿ : قوم في قال هللا فإن   التكذيب؛ مع العلم يحصل قد

                                                      
 (.178/ 1( مفتاح دار السعادة )1)

 (.3254/ 8ح شرح مشكاة املصابيح )(  مرقاة املفاتي2)
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ْنُفُسُهمْ 
َ
   امم   وذلك ...[14:النمل]﴾أ

 مغاير   الجهل أن   كما العلم؛ غير  اإليمان أن   حيوض 

 .(1)«للكفر

  ،م ال يرى العلم باهلل وصفاته وسيلةإذن ابن القي  
 
بي ذاتها، والشاط مطلوبة في حد   بل غاية

  أصنافهيرى العلم 
  الشرعي بكل 

 
ة ج  ُح و  لعلم باهلل تعالى وصفاته وأسمائه.ا محضة بما يشمل وسيلة

 م ظواهر ابن القي  
 
ة  بالعلم واآلمرةلة بالعلم، بعض اآليات املعل ا، وحج  بوحدانيته سبحانه مطلق 

 ال ينفع  تصديق وإذعانالعلم باهلل تعالى وصفاته دون  الشاطبي أن  
 
ذا ه ا يدل  على أن  مم  فاق باالت

عمال أ مان وتسليم، وهذا منمن إذعان وإيأو يقترن به ينشأ عنه في نفسه، بل ملا  مقصود   العلم غيرُ 

 د العلم دون عمل ال يفيد.القلب، وإذن فمجر  

ر  والذي يبدو لي أن  ابن القيم ال    ،يختلف مع الشاطبي فيما قر 
 
مل ع أن  دعوى ما مراده نفي وإن

 
 
 ق باهلل تعالى وصفاته املقرون باإليمان به،الجوارح من نوافل العبادات ونحوها أفضل من العلم املتعل

ا  ،ل بين العلم باهلل واإليمان بهص  ف  ال يَ  ابن القيمفالعلم بذلك، د مجر  ال  لى خالف عبل يجعلهما واحد 

م ال يريد سوى وعليه، ف الشاطبي الذي يميز بينهما.  ،هللا تعالى رحمه ،تقرير ما قاله ابن الجوزي ابن القي 

 حين قال:

س وقد» دين من كثير  على إبليُس  لب   
ة املتعب 

 
 يشتغل جمهورهم ألن   علمهم؛ بقل

د م   ولم بالتعب  ل  ُيحك  د إيثاُرهم عليهم تلبيسه العلم... فأو   العلمو  العلم، على التعب 

 إال  العمل من فهموا وما العمل، العلم من املقصود أن   فأراهم النوافل، من أفضل

 عمل من أفضل القلب وعمل القلب، عمل العمل أن   علموا وما الجوارح، عمل

 .(2)«الجوارح

 والحاص
 
  ل هاهنا أن  العلم وسيلة

 
ألعمال  ألعمال القلوب وأعمال الجوارح، وما كان منه وسيلة

  ت، إذا اقترنالقلوب كالعلم باهلل وصفاته، والعلم بأمراض القلوب ومداواتها
ُ
دة اإليمان ه من زيابه ثمرت

من  ،الجوارححتى العلم بأعمال  يمكن القول:ل الجوارح. بل َم من فضل عَ  فهو خير   ،وتزكية القلب

ةتتضمن أحكام   التي صوصن  ال النظر في خالل ة وفضائل َعَملي    ،ا فقهي 
َ
ح من ل الجوار َم ل عَ ض  خير  من ف

هذا  ن  أل نشره وتعليمه ونفع الخلق به، العمل به و ة وتسبيح، إذا كان طلب هذا العلم بني   صالة وصوم  

  نفعُ ة وهذا الوصف، بهذه الني   ،العلم
،  ه متعد  يوازيه من عمل الجوارح إال ما كان مثله أو أكثر  وال جار 

                                                      
 (.83/ 1( املوافقات )1)

 .121( تلبيس إبليس، ص2)
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 »، ولذلك جاء في الحديث: وجريانه ي نفعهفي تعد 

 
 ائر س على القمر  كفضل ،العابد على العالم فضل إن

 .(1)«الكواكب

 ( نفل الثظاب الجزيل يف اآلخرة:2

ا ذكر في مقاصد طلب العلما يُ م  م  املقصد وهذا  عة ال قاصد التاب، والشاطبي يجعله من املكثير 

  .(2)في طلب العلم؟! ةاألصلي  

، يصح  األخروي والثواب ى هللا ،قد كان النبيفي طلب العلم، ف ه ابتداء  قصُد  ، ال شك 
 
عليه  صل

م
 
  يُ  ،وسل

 قالز أصحابه على طلب العلم بذكر ثوابه، كما جاءت به األخبار: حف 
 

، امرع بن عقبة فمثال

م ،هللا رسول  خرج: »رض ي هللا عنه
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
 الص   في ونحن ،صل

َّ
 كلَّ  و يغد أن يحب كمأي  : فقال ة،ف

  بناقتين منه فيأتي قيق،الع   إلى أو  طحان،ب   إلى يوم
 
نام[ وماوينك ظيمتي السَّ  قطع ال و  إثم، غير  في ]أي: ع 

  هللا رسول  يا: فقلنا م؟رحِّ 
ُ
  املسجد إلى أحدكم يغدو  أفال : قال ذلك، ب  حِّ ن

 
 ي  ف

 
 تابك من آيتين ،يقرأ أو  م،عل

  ناقتين، من له خير   وجل، عز   هللا
 

. (3)«اإلبل من أعدادهن ومن أربع، من له خير  وأربع   ثالث، من له خير   وثالث

على طلب العلم بآي الكتاب عن طريق ذكر األجر األخروي، مع مقارنته  ومثل هذا كثير، وهو تحفيز  

م في الترغيب الحديث مقصودُ »: رحمه هللا ،هـ(671)ت قال القرطبي باألجر الدنيوي للمقاربة والتأثير.
 
 تعل

هم تعارفوه، ما على وخاطبهم وتعليمه، القرآن   اإلبل، أهل فإن 
 

 من ير  خ هوتعليم   القرآن ثواب من جزء   فأقل   وإال

نيا  .(4)«فيها وما الد 

على طلبه بقيد القيام  ؟ أو مد طلب العلمجر  ب هل الثواب حاصل  وهو  ،د هاهنا سؤالر  ولكن يَ 

  ؟ه من عمل القلب وعمل الجوارحبحق  
 
ا عنه أقرب إلى اإلثم د  العلم مجر   مل وأن  على اعتبار العَ  ةاألدل

 
 
تض ي بل للعلم املق ذاتها للعلم ليس مقصد   -أي نيل الثواب  - هذا املقصد ، تقتض ي أن  اعةمنه إلى الط

َرضويكون طالب العلم  ،ن وراء اعتبار العمله مإليه، فيكون اعتبارُ  للعمل وامللجئ
َ
ا د  الثواب قاص لغ

او ه، من قصد العمل وحَد  ا لطلب العلم بقصد العمل، فيكون هذا القصد أعم  من  ض   ن   
، ال له متضم 

 
 
 يعتبره من املقاصد ، رحمه هللا،ولعل  هذا ما جعل الشاطبي .ويتجاوزه ه قصد  آخر يوازيه ويباينهأن

ة.التابعة لطلب ا  لعلم ال من املقاصد األصلي 

                                                      
نه : »(1/160) ( قال الحافظ في الفتح1) حا من حديث أبي الدرداء، وحس  أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم مصح 

فه غيرهم باالضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقو   نه األرناؤوط في تحقيقه للمسند «. ى بهاحمزة الكناني، وضع  وحس 

حه األلباني في صحيح الجامع )(46 /36)  (.4212. وصح 

 (.87/ 1( املوافقات )2)

 (.552/ 1( مسلم )3)

 (.62/ 7( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )4)
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 ( نفل رضا اهلل وعاىل تمحّبته تالقرب منه: 3

طلب  من نوع   ،حقيققال نفسه في هذا املقصد، فهذا، على الت  وما قيل في املقصد السابق يُ 

 
 
 األخروي  الحظ

 
 بالط

 
 وأصحاب اليمين األبرار  اعة، لكن ذاك حظ

 
ين  ، وهذا حظ بين، فهو املقر  و املحب 

  :رحمه هللا ،هـ(505)ت قال الغزالية. أرقى رتب

عي من بتكفير  هـ(403)ت الباقالني بكر  أبو  القاض ي قض ى»  الحظوظ، من البراءة يد 

ما القوم ولكن حق   ذكره وما ة.اإللهي   صفات من هذا وقال:
 
ا البراءة به أرادوا إن  عم 

يه   اسالن   يسم 
 
  وهو  ،احظوظ

 
ا .فقط ةالجن   في املوصوفة هواتالش   فأم 

 
 دمجر  ب ذالتلذ

  فهذا ،تعالى ،هللا وجه إلى ظر والن   ،واملناجاة ،املعرفة
 
ه ال  وهذا هؤالء، حظ  يعد 

  اسالن  
ًّ
  عُ  لو  منه. وهؤالء بون يتعج   بل احظ

ا ضواو    من فيه هم عم 
 
  ةلذ

 
 اعةالط

 ةالجن   نعيم جميَع  اوجهر   اسرًّ  اإللهية للحضرة جودالس   ومالزمة واملناجاة

  همفحركتُ  ،إليه يلتفتوا لمو  ،الستحقروه
 
  وطاعتهم لحظ

 
  ولكن لحظ

 
 همحظ

 .(1)«غيره دون  فقط معبودهم

ا في هذا املقصد، كما قلناه في ا ي ملقصد الذوعليه، فمقصد طلب العلم للعمل داخل  ضمن 

 
َ
 بسواء. ه سواء  قبل

 :(تقدتة توألفف تدعظة تتعظوعلفم ( التبلفغ )4

 مقصد العمل.ضمن في  صوص الشرعيةمقاصد تلقي الن   ا منمقصد  « اإلنذار»سبق لنا ذكر 

ه في الد   ،تعالى ،عوة، وقد قالمن وجوه التبليغ والد   وجه   واإلنذارُ   نُونَ الُْمْؤمِ  ََكنَ  َوَما﴿ين: في آية التفق 
ُهوا َطائَِفة   ِمنُْهمْ  فِْرقَة   ُكِّ  ِمنْ  َنَفرَ  فَلَْوَل  ََكفَّةً  َِلَنِْفُروا يِن  ِف  َِلَتََفقَّ  لََعلَُّهمْ  ِهمْ إََِلْ  رََجُعوا إَِذا قَْوَمُهمْ  َوَِلُنِْذُروا ادلِّ
 [122:التوبة]﴾ََيَْذُرونَ 

 
  َي ل بقاء من بق  ، فعل

 
ين وا)أو نفور من نفر( بعل ه في الد  إشارة  إلنذار، وفيهتين: التفق 

 قوله تعالى  في ملحها يمكن ه. ومثل ذلك أيض  إلى قصد التبليغ بعد التفق  
 
ْفنَا َوِإذْ ﴿: د الجن  في شأن وف  ََصَ

نِّ  ِمنَ  َنَفًرا إََِلَْك  ا الُْقْرآنَ  يَْستَِمُعونَ  اْْلِ وهُ  فَلَمَّ نِْصتُوا قَالُوا َحَضُ
َ
ا أ . [29:األحقاف]﴾ُمنِْذِرينَ  قَْوِمِهمْ  إَِل  َولَّْوا قُِضَ  فَلَمَّ

ه ،رحمه هللا ،هـ(741)ت قال الخازن    على دليل   اآلية يف» :في تفسير آية التفق 
 
 قصودامل يكون  أن يجب هأن

ه العلم من   والتفق 
َ
راط القويم ينالد   إلى هموإرشادَ  ،الحق   إلى الخلق دعوة  

هتف من فكل   ،املستقيم والص   ق 

م
 
   القويم املنهج]على[  كان القصد بهذا وتعل

م عنه عدل ومن ،املستقيم راطوالص 
 
نياا لطلب العلم وتعل  لد 

 .(2)«أعماال األخسرين نم كان

   أي ﴾قَْوَمُهمْ  َوَِلُنِْذُروا﴿»: رحمه هللا ،هـ(877)ت قال البقاعيو 
 
 املخاوف من أمامهم ما روهميحذ

م الرسول، أنذرهموه ما أي ﴾إََِلِْهمْ  رََجُعوا إَِذا﴿ التقوى  جانب في طوافر   إن
 
ى هللا عليه وسل

 
 صل

 
 مروه، ويبش

                                                      
 (.381/ 4( إحياء علوم الدين )1)

 .(422/ 2( لباب التأويل في معاني التنزيل )2)
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  بما
 

ن ثم به؛ رهمبش ا العلم يةغا بي    له جعل من أن   إلى مشير 
 
ع من غيرها غاية

 
 ض ضل   فقد افتخار   أو  ترف

 
 الال

ا   .(1)«كبير 

ُهوا﴿»: رحمه هللا ،هـ(730)ت قال عبد العزيز البخاري و  يِن  ِف  َِلَتََفقَّ فوا ﴾ادلِّ
 
 يهف الفقاهة ليتكل

موا
 

 ،هق  التف في تهمهم   ومرمى ،همغرضَ  وليجعلوا ،﴾مْ قَْوَمهُ  َوَِلُنِْذُروا﴿ ،وتحصيلها أخذها في املشاق   ويتجش

ونه ،الخسيسة األغراض من الفقهاء ينتحيه ما ال  ،لهم صيحةوالن   ،وإرشادهم ،قومهم إنذارَ   صداملقا من ويؤم 

ر من ،الركيكة ط ،والترؤس ،التصد  ه البالد، في والتبس   ومنافسة ،ومراكبهم مالبسهم في بالظلمة والتشب 

  ،ابعض   بعضهم
ُ
 وف

ُ
  ش
 َس رَ د  مَ  ببصره ملح إذا أحدهم حمالق وانقالب ،بينهم رائر الض   داء و 

 
 ش   أو  ،آلخر ة

 
 ثواَج  رذمة

  ،يديه بين
ُ
   الناس دون  بالعق   موطئ يكون  أن على كهوتهال

 
 ل﴿: وجل   عز   قوله من هؤالء أبعد فما ،همكل

رِْض  ِف  ُعلُّواً  يُِريُدونَ 
َ
 .(2)«﴾فََساداً  َول اْْل

ِّ »الحديث وفي 
 
ر  »، و(3)«آية... ولو  عني غوابل ضَّ

 
  هللا ن

ً
ا سمع امرأ

َّ
ا، من

ً
ه حديث

 
ظ غه حتى فحفِّ ِّ

 
 يبل

  من خيركم»و. (4)«غيره...
َّ
  القرآن متعل

َّ
 .(5)«مهوعل

 حال: أحوال أربعة مقتنياته في إلنسانل أن   كما»: رحمه هللا ،هـ(502)ت قال الراغب األصفهاني

ب   فيكون : استفادة    وحال ا،مكتس 
ا به فيكون : اكتسبه ملا خار اد   فيصير : سهنف على إنفاق   وحال املسألة، عن غنيًّ

ا، به ا،سخ   به فيصير : لغيره إفادة وحال منتفع  ا كذا يًّ  الوح استفادة، حال :أحوال أربعة العلم في له أيض 

  أصاب ومن .وتعليم تبصير  وحال استبصار، وحال تحصيل،
 

 الشمسك كان يهمستحق   ونفع به، فانتفع ماال

بيُ  الذي سكوكامل   وهي مضيئة، لغيرها تض يء  
 .(6)«املنازل  أشرف وهذا ب،طي   وهو  غيره طي 

 هلل يلزمه ما أداء بعد دنياه، في املرء استعمله ما أفضل»: رحمه هللا ،هـ(456)ت وقال ابن حزم

م من نفسه في تعالى
 
م أن وعمل، قول  من اعتقاده تعل  

 
اس يعل قوا، له الذي ينهمد الن  ل 

ُ
 ض ىر  إلى فيقودهم خ

لمة من تعالى، خالقه، بلطف ويخرجهم وجل   عز   هللا
 
ةالَعم   الظ ور  إلى ي  ك املضيق ومن الخالص، الن   لىإ املهل 

َعة   (7)«الر حبة الس 

لم تعليم»: رحمه هللا ،هـ(505)ت وقال الغزالي   وجه   من الع 
 
  وجه   ومن تعالى، ،هلل عبادة

 
 ،هلل خالفة

   من وهو  تعالى،
م قلب على فتح قد تعالى هللا فإن   هللا، خالفة أجل   فهو  ،صفاته أخص   هو  الذي العلَم  العال 

                                                      
 (.48/ 9( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )1)

 (.27/ 1( كشف األسرار شرح أصول البزدوي )2)

 (.170/ 4( البخاري )3)

 (، 467/ 35مسند أحمد ط الرسالة )ُينظر:  قال األرناؤوط: إسناده صحيح.رواه أحمد وأصحاب السنن. ( 4)

 (192/ 6( البخاري )5)

(6 
 
 .175عة، ص ريعة إلى مكارم الشري( الذ

 (.84/ 4( رسائل ابن حزم )7)
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  هو  ثم خزائنه، ألنَفس   كالخازن 
 لعبدا كون  من أجل   رتبة   فأي   إليه، ُمحتاج كل   على منه اإلنفاق في له مأذون 

 
 
ه بين واسطة  

ة إلى وسياقتهم زلفى هللا إلى يبهمتقر  في خلقه وبين سبحانه رب   .(1)«املأوى  جن 

د من مقاصهو هذا املقصد  التعليم والتبليغ يطول، والحاصل أن  فضل وكالم أهل العلم في 

ة طلب العلم رحمه  ،هـ(180بشر بن منصور )ت عن ة.وعليه تترتب أعظم مكاسب العلم األخروي  ، املهم 

م من: لسالما عليه املسيح،من كالم : »قال ،هللا
 
َل  تعل م وَعم 

 
ا ُيدعى فذاك وَعل  .(2)«تواالسما ملكوت في عظيم 

 عروف، ونهيمويدخل في هذا املقصد جميع أصناف التبليغ: من وعظ، وإرشاد، وإفتاء، ودعوة، وأمر ب

، أي الد  
 
 عوة بالفعل واملثال ال بالقول فحسب.عن منكر، وتعليم، وتأليف، والكون  قدوة

 الن   ألن  ل بالعلم، َم في ضمن مقصد العَ  داخل   ،، على التحقيقوهذا املقصد
 
 ت علىصوص دل

 عليم وجوب التبليغ وندب الت  
ُ
 ه الن  فتشمل

 
ا.صوص الدال لعمل فا ة على اعتبار العمل في العلم عموم 

لى ولكن ع ،موتزكيته اآلخرينمنها عمل املرء في نفع نفسه وتزكيتها، ومنها عمل املرء في نفع  :أنواع

  طالب العلم أن يحذر من أن يغلب عليه النوع الثاني من العمل العالم و 
سه نف حق  في  رافيكون مقص 

ه وشغله في إصالح غيره وتعليمه أكثر بينما وتزكيتها  لى: قال تعا ن،، فهذا من مداخل الشيطاهم 

ُمُرونَ ﴿
ْ
تَأ
َ
ْنُفَسُكمْ  َوتَنَْسْونَ  بِالِْبِّ  اْلَّاَس  أ

َ
ْنتُمْ  أ

َ
فََل  الِْكَتاَب  تْلُونَ تَ  َوأ

َ
ى هللا عليه وقال  ،[44: البقرة]﴾َتْعِقلُونَ  أ

 
صل

م
 
ثُل »: وسل م الذي العالم م  ِّ

 
اس ُيعل

َّ
راج كمثل نفسه، وينس ى الخير  الن ِّ

اس يض يء الس 
َّ
. (3)«هنفس ويحرق  للن

  فس نسيان الن   اآلخرين معنفع لطلب العلم و 
، عليمهتياء في والر   ،هلل في طلبه دقمن عالمات عدم الص 

 ،عبادة فيه فأحدث علم   لك ثَد َح  إذا» :، رحمهما هللاهـ(131)ت وبألي  هـ( 104)ت قالبة أبو  ولذلك قال

   أن كهم   يكن وال 
مت ما: بعضهم قال: »هـ(، رحمه هللا179)ت وقال اإلمام مالك .(4)«الناس به ثتحد 

 
 تعل

  وما ،لنفس ي إال  العلم
 
ا ليحتاج متهتعل اس، كان وكذلك: مالك قال ،إلي   سالن  فون  يكونوا لم الن 

 
 ذهه يتكل

 العلم أهل من يكون  كيف»: قال السالم، عليه عيس ى، أن   اآلثار  بعض وفي  .(5)«عنها يسألون  وال  األشياء،

   العلم يطلب من
فال ينبغي على العالم والواعظ وطالب العلم  ،وعليه. (6)«به ليعمل يطلبه وال  به ثليحد 

  ةالهم   مصروف»يكون:  أن
 
   ما إلى يةبالكل

 ح يسمع فال  ،قلوبهم في منزلته معظ  ويُ  ،العوام قلوب كيحر 
 
 اديث

  حيث من به هفرُح  ويكون  إال  وحكمة
 
 من به هفرُح  يكون  أن ينبغي وكان ،املنبر رأس على يذكره ألن يصلح هإن

  حيث
 
  به ليعمل ينالد   سبيل سلوك وطريق ،عادةالس   طريق عرف هإن

 
 ،عمةلن  ا بهذه هللا أنعم إذا :يقول  ثم   ،أوال

 .(7)«املسلمون  إخواني نفعها في ليشاركني هافأقص   الحكمة بهذه ونفعني

                                                      
 (.13/ 1( إحياء علوم الدين )1)

 (.2/227تاريخ بغداد وذيوله )( 2)

نه املنذري. قال األلباني: إسناده جي  3)  (.1133/ 7د. ُينظر: سلسلة األحاديث الصحيحة )( رواه الطبراني والضياء وغيرهما، وحس 

 (.45/ 2( اآلداب الشرعية واملنح املرعية )4)

 .231( املدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، ص5)

 (.81/ 1( مجموع رسائل ابن رجب )6)

 (.326/ 3( إحياء علوم الدين )7)
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الكتاب  أي لطلب العلم األصلي، هائيةالن   بهذا نكون قد أنهينا الكالم على املقاصد الشرعيةو 

لها وهي  ة،ن  والس  
 
، «العمل بالعلم: عمل القلب وعمل الجوارح» إلى مقصد واحد هو  عند التأمل ترتد  ك

 ف
 
ب امن العمل بالجوارح، ويندرج في املقصدين اآلخرين: نيل الثو  ه نوع  هذا املقصد يشمل التبليغ ألن

  هما يعُقبانه كثمرة  ونيل الرضا؛ ألن  
 
 له، فكأن

 
  ه وسيلة

 
 سبة إليهما، وإن كان مقصد  بالن

 
بة للعلم سا بالن

 مقصد  نفسه، وقد يكون الش ي 
 
  في اآلن نفسه. ا ووسيلة

ن أ وقبل أن ننتقل إلى بيان كيفية توظيف هذه املقاصد في تعليم العلم الشرعي، من املهم  

 ، وذلك في:طلب العلم الشرعيالناس في  حيها بعُض ينتَ ق إلى مقاصد أخرى نتطر  

 ة لطلب العلم األصيل:ثانفا: المقاصد غري الشعّف 

  ُيؤمر بطلبهلم  الشرعيالعلم  ن  شرعية أنقصد بكونها غير و 
ُ
ال نألجل تحصيلها، وإن كانت قد ت

 هذه املقاصد: . ومن أهم  ، وتنتج عنهبه

1)  
 
  مزنلة اإلمامة ترشف كر الحس الذ

ّ
 :اسعند الن

   أن   ال شك  
 
ل قااس. واملنزلة الشريفة عند الن   ،والثناء الجميل ،كر الحسنالعلم سبيل  للذ

ْخَلَ  َولَِكنَّهُ ﴿ أي اآليات ﴾بَِها لََرَفْعنَاهُ  اِشئْنَ  َولَوْ ﴿ تعالى:
َ
رِْض  ِإَل  أ

َ
 أن   واثلة، بن عامر  عنو ، [176:األعراف]﴾اْْل

  على َيستعمله عمرُ  وكان فان،س  بعُ  رَ َم عُ  لقي الحارث، عبد بن نافع
 
 أهل على استعملت من: فقال ة،مك

  ابَن : فقال الوادي؟
َ
  ابُن  ومن: قال ى.زَ ب  أ

َ
 !؟مولى عليهم فاستخلفَت : قال موالينا، من مولى: الق ى؟زَ ب  أ

 : قال
 
  وجل، عز   هللا لكتاب قارئ   هإن

 
 : عمر قال بالفرائض، عالم   هوإن

َ
ى هللا عليه  ،كمنبي   إن   اَم أ

 
صل

م
 
 » :قال قد ،وسل

 
 وي   ا،أقواًم  الكتاب بهذا يرفع هللا إن

 
تحصيل قصد  ولكن هل يصح   .(1)«آخرين به عض

  
 
في  ،رحمه هللا ،هـ(606)ت الرازي قال  في طلب العلم. ،اسالن   عند وهذه املنزلة الرفيعة ،كرهذا الذ

ْكر   َوإِنَّهُ ﴿تفسير قوله تعالى:  لُونَ  وََسوَْف  َوِلَقْوِمَك  لََك  ََّلِ
َ
ه أي» :[43:الزخرف]﴾تُْسأ

 
  وجبيُ ]القرآن[  إن

 
 رفالش

 هذه أن   واعلم هؤالء. قوم من رجل   على هللا أنزله مالعظي الكتاب هذا إن   :قاليُ  حيث ولقومك لك العظيم

   الحسن الثناء في غبةالر   عظيم يكون  وأن بد   ال  اإلنسان أن   على تدل   اآلية
 
كر ا يكن لم ولو  الجميل، كروالذ

 
 لذ

 ل فيه امرغوب   اأمر   الجميل
َ
م د،محم   على به هللا َمن   اَم ـ

 
ى هللا عليه وسل

 
ْكر   هُ َوإِنَّ ﴿: قال حيث ،صل  لََك  ََّلِ

 ، [43:الزخرف]﴾َوِلَقْوِمَك 
َ
 ِف  ِصْدق   لَِسانَ  ِل  َواْجَعْل ﴿: قال حيث الم،الس   عليه إبراهيم، طلبه اَم ـول

 .(2)«[84:الشعراء]﴾اْْلِخِرينَ 

 ِل  َواْجَعْل ﴿ :وجل عز   هللا قال قال: مالك عن أشهب روى»: رحمه هللا ،هـ(671)ت وقال القرطبي
 الصالحين، عمل في وُيرى  اصالح   عليه ُيثنى أن الرجُل  حب  يُ  أن بأس ال  :[84:الشعراء]﴾اْْلِخِرينَ  ِف  ِصْدق   لَِسانَ 

لَْقيُْت ﴿ :تعالى هللا قال وقد تعالى، هللا وجه به قصد إذا
َ
ينَ  إِنَّ ﴿ :وقال ،[39:طه]﴾ِمّنِّ  َُمَبَّةً  َعلَيَْك  َوأ ِ  آَمنُوا اَّلَّ

                                                      
 (.559 /1( مسلم )1)

 (.635/ 27( مفاتيح الغيب )2)
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اِْلَاِت  وََعِملُوا ا الرَُّْحَنُ  لَُهمُ  َعُل َسيَجْ  الصَّ اُح  أي ،[96:مريم]﴾وُدًّ ه ا.حسن   وثناء   عباده قلوب في ب   :بقوله تعالى فنب 

كر  ُيورث ما اكتساب استحباب على ﴾اْْلِخِرينَ  ِف  ِصْدق   لَِسانَ  ِل  َواْجَعْل ﴿  
 
 العربي ابن الجميل... قال الذ

   قال: هـ(543)ت
 ناءالث كسبيُ  الذي الصالح العمل في الترغيب على دليل   هذا في :الزهد شيوخ من قون املحق 

 .(1)«الحسن

 عن» :[74:الفرقان]﴾إَِماًما لِلُْمتَِّقيَ  َواْجَعلْنَا﴿في قوله تعالى:  ،رحمه هللا ،هـ(538)ت وقال الزمخشري 

 ياسة أن   على يدل   ما اآلية في: بعضهم
ين في الر  طلب أن يجب الد 

ُ
 .(2)«فيها وُيرغب ت

كر وإن أفاده كالم بعضهم ،املقصد في طلب العلم هذاو 
ُ
 نقد  و  نظر   موضُع ه ، إال أن  كما ذ

 ينشديد
 
لة،ه، ألن  

الذي  منها طلب العلم الشرعياملطلوب في العبادة، التي  ينافي اإلخالص ، في املحص 

ه يوازي الجهاد
ُ
 هو نفُس هذا ، و أو يفُضل

 
 ،معةء والس  ياصوص من طلب العلم للر  رت منه الن  ه ما حذ

مقد قال . ف، واملنزلة في قلوبهماسوطلب املحمدة من الن   ،ملباهاة بهوا
 
ى هللا عليه وسل

 
م من»: صل

 
 تعل

ا علًما م  مه ال  هللا وجه به ُيبتغى مِّ
َّ
ًضا به ليصيب إال  يتعل ر  نيا من ع  ْرف يجد لم الد  ة ع 

َّ
، (3)«امةالقي يوم الجن

ع من»وقال:  ع سم  ع من»وفي رواية: ، (4)«به هللا يرائي يرائي منو  به، هللا سم    سمَّ
 
ع ملهع  بِّ  اسالن  هللا سمَّ

ره القيامة، يوم خلقه سامع   به
 
ره فحق

 
 ياءالر  »: رحمه هللا ،ه(660)تبن عبد السالم   العز  ، قال (5)«وصغ

ا ُرهاُمظه   ليناَل  العبادة عمل إظهار  ا: َعَرض  ا دنيويًّ  أو  تعظيم   أو  دنيوي، ضرر  لدفع أو  دنيوي، نفع بجلب إم 

  وطاعته هللا عبادة جعل ألنه ؛أبطلها ذلك من ش يء   بعبادته اقترن  فمن إجالل،
 
  أعراض نيل إلى وسيلة

َ
 سيسةخ

ة، ا .الخالص ياءالر   هو  فهذا خير، هو  بالذي أدنى هو  الذي فاستبدل   دني    رياء وأم 
 

 ادةالعب يفعل أن فهو  ركالش

كر  ما وألجل ،هللا ألجل
ُ
  وهو  املرائين أغراض نم ذ

 
 . (6)«اأيض   للعمل محبط

 
َول ال

ُ
ذين وفي حديث الثالثة األ

 
ُ
م ورجل  »ار: ر بهم الن  ع  َس ت

َّ
مه العلم، تعل

َّ
  القرآن، وقرأ وعل

ُ
  نعمه فهفعرَّ  به تيفأ

 
 لتمِّ ع فما: قال عرفها،ف

 : قال فيها؟
َّ
  العلم، متتعل

َّ
ك كذبت،: قال القرآن، فيك وقرأت متهوعل

َّ
مت ولكن

َّ
 ،عالم لُيقال العلم تعل

  ثمَّ  قيل، فقد قارئ، هو  لُيقال القرآن وقرأت
 
  حتى وجهه على حبفُس  به مر أ

ُ
  في لقيأ

 
ى  ،وعنه. (7)«ارالن

 
صل

م
 
  جائعان ذئبان ما»: ، قالهللا عليه وسل

ُ
  املال على الرجل حرص من لها بأفسد   غنم في رسال أ

 
 رفوالش

ا: ، (8)«لدينه فهاء، به ليماري  العلم بطل من»وعنه أيض   ناسال وجوه ليصرف أو  العلماء، به ليباهي أو  الس 

                                                      
 (.113/ 13( تفسير القرطبي )1)

 (.296/ 3( الكشاف )2)

نه األرناؤوط.92/ 1نن، )(. وابن ماجه، الس323/ 3( أبو داود، السنن، )3) حه األلباني وحس   (. وصح 

 (.104/ 8( البخاري )4)

 (.566/ 11نظر: مسند أحمد ط الرسالة )( رواه أحمد. وقال األرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. يُ 5)

 (.147/ 1( قواعد األحكام في مصالح األنام )6)

 (.1513/ 3( مسلم )7)

بن حبان وغيرهم. وصححه الترمذي واملنذري واأللباني. وقال األرناؤوط: إسناده صحيح على شرط ( رواه أحمد والترمذي وا8)

 .(62 /25)، ومسند أحمد (24 /8)مسلم. ينظر: صحيح ابن حبان 
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  في فهو  إليه،
 
سواء بالعلم أو  ياسة،الشهرة والر  املنزلة و طلب  ذم   لف وأهل العلم في. وكالم الس  (1)«ارالن

ا ل بذكره. مشهور   ،بالعبادة عموم   
 معلوم فال نطو 

كر من اآليات التي يدل  وأم  
ُ
ظاهرها على جواز طلب الجاه والثناء الحسن ومحمدة الناس  ا ما ذ

  ،الصالحهم وتقديرهم، عن طريق العلم أو العمل وحب  
 
 فإن

 
على  ةه ال يقوى على معارضة املحكمات الدال

ياء و  وأن  في العبادة، وجوب مراعاة اإلخالص  ص، ومحبط في اإلخال  قادح   رك  طلب املحمدة ش  الر 

فق مع هذه املحكمات ال العكس، وهذا ما يظهر من صنيع بما يت   هذه اآليات لألعمال، فينبغي تأويل

 رين: بعض املفس  

 ِف  ِصْدق   لَِسانَ  ِل  َواْجَعْل ﴿فمثال قوله تعالى على لسان إبراهيم، عليه السالم: 
 ِف  ِصْدق   لَِسانَ  ِل  َواْجَعْل ﴿: فقال هللا سأل»: هـ(، رحمه هللا104)ت عكرمةفيه ، قال [84:الشعراء]﴾اْْلِخِرينَ 
بني ال  حتى ﴾اْْلِخِرينَ   

 
  تكذ

ُ
عليه  ،إبراهيم ، وهذا أحد الوجوه في اآلية، ألن  (2)«ذلك هللا فأعطاه مم،األ

  ،المالس  
 
 أن يؤمن به الن   به قومه، فأحب  كذ

ُ
 صارى واملسلمون فاليهود والن   ،عطي ذلكاس من بعد، فأ

  ،ا يؤمنون بهجميع  
 
 ،رسالتهبنه من اإليمان ا لذاته بل ملا يتضم  ناء هنا ليس مطلوب  ويثنون عليه، فالث

  ،الم عليهعاء والس  وحصول األجر له بالد  
 
  باع سننه.وات

 
ا أن ين" ر ه طلب أن يكون ذلك "في اآلخ  وخصوص 

  املعنى؛ة على هذا أي بعد موته وانقضاء حياته، وهذه قرينة قوي  
 
الب للمنزلة لذاتها أولى أن ألن  الط

 َواْجَعْل ﴿: رحمه هللا ،هـ(1270)ت قال األلوس ي يطلبها في حياته حيث يمكنه االنتفاع بها ال بعد موته.
د حاصله»: ﴾اْْلِخِرينَ  ِف  ِصْدق   لَِسانَ  ِل 

 
 لحسنةا للثار  بتوفيقه وذلك نياالد   في الجميل كري وذ   صيتي خل

 صادقون... وهم بالخير  بسببها ويذكرونه اآلخرون بها يقتدي التي املستحسنة تعالى لديه املرضية ننوالس  

  إليها، أشرنا التي الحسنة للثار  وفيقالت   لطلب مستلزم والكالمُ 
 
 بأس وال  ،وجه لغأب على بالطلب املقصود هوكأن

ام الحسن الثناء ولكون  زمانه. في الم،الس   عليه عليه، كان بما ومدحه بالجميل ذكره تخليد يريد بأن  يدل   م 

 لك والقصد الجهة، هذه من األكابر  من طلبه يحسُن  - الحديث في ورد كما - ورضائه تعالى هللا ةمحب   على

  على اآلية بهذه مالك اإلمام واسَتدل  »وقال: . وجل   أي رضا املولى عز   .(3)«الرضا هو  القصد
 
 أن بأس ال  هأن

ة بعض قال ما على - املوت بعد ذلك وفائدة ا،صالح   عليه ُيثنى أن الرجل يحب
 
  - األجل

ُ
 ام إلى مَم اله   انصراف

  زلفى، تعالى هللا عند له يحصل به
 
ا يصير  قد هوأن  ُم ـال الكتساب سبب 

 
 فيشاركه ،ُيثابف به أثنى ما نحو  غيره أو  نيث

 القيامة"، وال  يوم إلى بها عمل من وأجر  أجرها فله حسنة سنة ن  َس  مقتض ى "من هو  كما ،عليه ىاملثنَ  فيه

 .(4)«بمقاصدها األمور  أن   يكعل يخفى

  اوه  هناك وجثم إن  
ُ
: تعالى قوله»: رحمه هللا ،هـ(450)ت دير  اوَ َم ـاآلية: قال التفسير خر في أ

ا ثناء: أحدها: أقاويل ثالثة فيه ﴾اْلِخِرينَ  ِف  ِصْدق   لَِسانَ  لِّ  َواْجَعل﴿  مجاهد، قاله كلها، األمم في حسن 

                                                      
 نه األلباني.(. وحس  93/ 1( سنن ابن ماجه )1)

 (.364/ 19( تفسير الطبري )2)

 (.97/ 10( روح املعاني )3)

 (.97/ 10( روح املعاني )4)
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  كل   أهل به يؤمن أن: الثانيوقتادة... 
 
 الحق  ب يقول  من ولده من يجعل أن: الثالث. سليم أبي بن ليث قاله ة،مل

ا ويحتمل. عيس ى بن علي قاله بعده، ا يكون  أن: رابع 
ًّ
  وقد امللل جميع في مصدق

ُ
ولك أن تختار  .(1)«إليه جيبأ

 
ُ
ي الشرع لماإلخالص في طلب الع اشتراطحكم في من هذه الوجوه ما ال يأتي على األصل الشرعي امل

ا  .والعبادة عموم 

 ال »في تفسير اآلية قوله:  هللا، ما، رحمههـ(179)ت عن مالكهـ(671)تا ما ذكره القرطبي وأم  

ا عليه ُيثنى أن الرجُل  يحب   أن بأس  هللا الق وقد تعالى، هللا وجه به قصد إذا الصالحين، عمل في وُيرى  صالح 

لَْقيُْت ﴿ :تعالى
َ
ينَ  إِنَّ ﴿ :وقال ،[39:طه]﴾ِمّنِّ  َُمَبَّةً  َعلَيَْك  َوأ ِ اِْلَاِت  وََعِملُوا آَمنُوا اَّلَّ  الرَُّْحَنُ  لَُهمُ  َسيَْجَعُل  الصَّ

ا ذلك بفهم مقصود مالك، رحمه هللا،  الرواية عنه فأخل   اختصر ، فيبدو أن القرطبي (2)«[96:مريم]﴾وُدًّ

 يقع ثم هلل املصلي عن يسأل ربيعة تسمع: قال مالك»: رحمه هللا ،هـ(520)ت على وجهه. قال ابن رشد

  نفسه في
 
 ما دري أ فال  غيره، طريق في ُيلفى أن ويكره املسجد، طريق في ُيلفى أن وُيحب   علم،يُ  أن ُيحب   هأن

  غير  ربيعة، به أجابه
 
  ذلك أصل كان إذا: أقول  يأن

ُ
ل  ا،لح  صا يكون  أن يحب املرء وإن   ا،بأس   به أرى  فال  هلل هوأو 

  له فيقول  قيتصد   الشيطان من ون ليك هذا وإن  
 
 صلأ كان فإذا: له قلت. ذلك من ليمنعه علميُ  أن لتحب كإن

  لم هلل ذلك
َ
 بأس   بذلك أرى  ما وهللا إي: بأسا؟ فقال هب   رَ ت

 
 هللا قال ُيملك، ال  القلب في يكون  أمر   هذا ماا... وإن

لَْقيُْت ﴿: وتعالى تبارك
َ
 .(3)«[84:الشعراء]﴾اْلِخِرينَ  ِف  ِصْدق   لَِسانَ  ِل  َواْجَعْل ﴿: وقال ،[39:طه]﴾ِمّنِّ  َُمَبَّةً  َعلَيَْك  َوأ

صول وح اسد املرء بعمله ثناء الن  باآليات على جواز أن يقص   مالكا ال يحتج   من هذه الرواية أن  فواضح 

 املنزلة في قلوبهم
 
ة ذلكما هو يعفو عم  ، وإن   إذا كان العمل ابتداء   ا وقع في القلب من محب 

 
ا خ وأصال الص 

م هللا، لرسول  قيل»كما جاء في الحديث: وهذا لوجه هللا تعالى، 
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
 يعمل الرجل أرأيت: صل

  ويحمده الخير، من العمل
 
رحمه  ،هـ(676)ت وويالن   . قال(4)«املؤمن بشرى  عاجل تلك: قال عليه؟ اسالن

بُ  له هتومحب   عنه تعالى هللا رضا على دليل   وهي بالخير، له لةاملعج   البشرى  هذه معناه: العلماء قال»: هللا  
 هفيحب 

ه هذا األرض. في القبول  له ُيوضع ثم   الخلق، إلى
 
ض   غير  من الناس دهحم   إذا كل

 وإال  لحمدهم، منه تعر 

 .(5)«مذموم فالتعر ض

: قال ، رض ي هللا عنهما،ابن عباس فعن. [74:الفرقان]﴾إَِماًما لِلُْمتَِّقيَ  َواْجَعلْنَا﴿ا قوله تعالى: وأم   

  ضاللة؛ أئمة تجعلنا وال  بنا لُيهتدى هدى أئمة»
 
ةً  وََجَعلْنَاُهمْ ﴿: عادةالس   ألهل قال هألن ئِمَّ

َ
 َيْهُدونَ  أ

ْمِرنَا
َ
  وألهل، [73:األنبياء]﴾بِأ

 
ةً  وََجَعلْنَاُهمْ ﴿ :قاوةالش ئِمَّ

َ
باألساس، ود ، فاملقص(6)«[41:القصص]﴾اْلَّارِ  ِإَل  يَْدُعونَ  أ

                                                      
 (.177/ 4( تفسير املاوردي )1)

 (.113/ 13( تفسير القرطبي )2)

 (.498/ 1( البيان والتحصيل )3)

 (.2034/ 4( مسلم )4)

 (.16/189) الحجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج( 5)

 (.2742/ 8األصيل )ت ( تفسير ابن أبي حاتم، 6)



 

 

 

 م2016 إبريل 17-15 املوافق هـ1437 رجب 10-8   املؤتمر العاملي للتعليم الشرعي وسبل ترقيته

 46 مقاصد العلم الشرعي وتوظيفها في طرق تعليمه

اإلمامة في الرياسة و الدعاء بالكون على هدى ال على ضاللة، وليس الغرض طلب  ،على هذا القول 

ين للناس بأعمالهم بل من املهتدين الهادين. الدين في حد ذاتها. 
 
 فكأن  املعنى اللهم ال تجعلنا من املضل

 اللهم: الصالة في الرجل قول ي: هـ(148)ت محمد بن لجعفر  قلت: »قال، األرقم بن القاسم وعن

ا،ر  املسلمين في اجعلني اللهم: يقول : قال ال،: قلت: قال ذاك؟ ما وتدري  نعم: قال ،اإمام   للمتقين اجعلني  ضيًّ

  قونيصد   قلُت  وإذا
َ
 لِلُْمتَِّقيَ ﴿: تعالى وقوله» :رحمه هللا ،هـ(542)ت ةقال ابن عطي  ، (1)«مني ذاك لواب  وق

اُمت   اعيالد   يكون  أن إال  يكون  ال  وهذا قون،املت   بنا أتم  ي اجعلنا أي ﴾إِماًما   قي 
ُ
 اعي،الد   قصد هو  وهذا دوة،ق

   يطلبوا لم النخعي: إبراهيم قال
  يكونوا أن بل ياسةالر 

 
 .(2)«له وُيسعى ُيطلب أن حسن   وهذا ،ينالد   في قدوة

 الناش ئ عن االقتداء.وهذا وجه  آخر في اآلية، وهو طلب القدوة ملا فيها من عظيم األجر 

جاه  وملا فيها من ليس املقصود به طلبها لذاتهافي الدين في اآلية طلب اإلمامة  والحاصل أن  

 ما للوازمها القبلية والبعدية، أم  وإن   ومنزلة في قلوب الناس؛
َ
 يقينوالبر بلية فكالتقوى والص  ا الق

 
ه ال ، ألن

ةً  ِمنُْهمْ  وََجَعلْنَا﴿لى: ا إال من جمع هذه األوصاف، قال تعايكون إمام   ئِمَّ
َ
ْمِرنَا َيْهُدونَ  أ

َ
ا بِأ  َوََكنُوا َصَبُوا لَمَّ

ا يحصل لإلمام في الدين من األجر الجزيل باقتداء َم البعدية، فل  لوازمها ا ، وأم  [24:السجدة]﴾يُوقِنُون بِآيَاتِنَا

  ،الناس به، واهتدائهم بهديه، وقد قال النبي
 
ى هللا عليه وسل

 
 بك هدىيُ  نأل »: ، رض ي هللا عنهلعلي ،مصل

ر  من لك خير   واحد رجل   عم ُحم  فاملقصود هو هذه اللوازم الحميدة ال ما قد يش ي به الطلب من  .(3)«الن 

  املنزلة والجاه.
 : رحمه هللا ،هـ(684)ت قال القرافي حب 

  اعلم»
 
 من هو  بل االقتداء لطلب بالعلم النفس اشتهار  قصُد  الرياء من ليس هأن

  ،باترُ الُق  أعظم
 
 لقا وكذلك ،املخالفات وتقليل الطاعات تكثير  في سعي   هفإن

 قال .[84:الشعراء]﴾اْْلِخِرينَ  ِف  ِصْدق   لَِسانَ  ِل  َواْجَعْل ﴿ :السالم عليه ،إبراهيم

 ذاإ :السالم، بقوله عليه أشار، املعنى ولهذا ،بعدي من بي يقتدي معناه :العلماء

ا ينتفع علم   ثالث: من إال  عمله طعانق آدم ابن مات  قىليب العلم نشر  على به، حضًّ

 أحد على، [4:الشرح]﴾ِذْكَركَ  لََك  َوَرَفْعنَا﴿ تعالى قوله ومنه فع،الن   لتكثير  اإلنسان بعد

 قربأ هماألن   والعزلة الخمول  في عيالس   للعابد ينبغي باهلل: العلماء وقال األقوال،

  والظهور  الشهرة في عيس  ال وللعالم ،المةالس   إلى
 

ه لإلفادة، تحصيال كثير  ام  مق ولكن 

 
َ
 الخ

َ
فس غلبت مافرب   ر ط  الرئاسة طلب إلى املعنى هذا من اإلنسان وانتقل الن 

 .(4)«الرياء أغراض وتحصيل

                                                      
 (.2742/ 8األصيل )ت ( تفسير ابن أبي حاتم، 1)

 (.222/ 4)البن عطية ر الوجيز ملحر  ( ا2)

 (.47/ 4( البخاري )3)

 (.49/ 1( الذخيرة للقرافي )4)
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ْكر   َوإِنَّهُ ﴿ا قوله تعالى: وأم   لُونَ  وََسوَْف  َوِلَقْوِمَك  لََك  ََّلِ
َ
 دير  اوَ َم ـ: فقد قال ال[43:الزخرف]﴾تُْسأ

ْكر  ﴿ في»: في تفسير اآليةهـ(، رحمه هللا، 450)ت  : أحدهما: قوالن ﴾ََّلِ
 

  أي رف،الش
 

. ولقومك.. لك شرف

 : الثاني
 
  ولقومك لك لذكر  هإن

َ
تخرج داللة اآلية ، فعلى القول الثاني (1)«به وتعملون  الدين أمر  به ذكرونت

 
 
 اآلية ال تتعر  فإن  ألول ى على القول ا، وحت  ةي  عن موضوع طلب املنزلة بالكل

 
ب على طل ض إلى الحث

 
 

 الش
 
موهو ُمَس ث عن حصوله به، ما تتحد  رف بالقرآن، وإن

 
 وشت   ،ل

 
 ارف مقصود  ان بين أن يكون الش

  ،ا فيهسعيًّ ا وَم ومطلوب  
 
  وبين أن يكون ثمرة

 
ا في حديث  ر من غي ونتيجة قصد إليه، كما سلف بيانه آنف 

الشرف،  حب   : أهلكنيقال رجل  »: رحمه هللا ،هـ(198)ت يينةقال سفيان بن عُ  ."تلك عاجل بشرى املؤمن"

 ، وهذا يشير إلى ما ذكرنا.(2)«شرفت هللا اتقيَت  إن: رجل   له فقال

 مظقف الشاطبي م  طلب المزنلة بالعلم:

ا  في أن   ، كما ذكرنا،ن أطالوا البيانمم   ،رحمه هللا ،هـ(790)ت الشاطبي من املقصود شرع 

 ض املقاصد التابعة لهذا املقصود: وذكر منها: ه مع ذلك ذكر بعال غير، لكن  لعلم الشرعي هو العمل ا

 لىع ماض   وحكمه ،واألبشار األشعار  في نافذ قوله وأن  كذلك... أصله في يكن لم وإن ا،شريف   صاحبه كون »

  جميع على واجب تعظيمه وأن   ،الخلق
 
 لعلما وأن   األنبياء، ورثة العلماء ألن   ؛النبي   مقام لهم قام إذ فين؛املكل

 املآثر و  الحميدة، املناقب من الدنيا في له ما سائر  إلى الدهر، أبد أحياء وأهله رتبة، توازيها ال  ورتبة ومال جمال

  فذلك الرفيعة؛ واملنازل  الحسنة،
 
  كما ا،شرع   العلم من مقصود غير  هكل

 
 قطاعواالن العبادة من مقصود غير  هأن

  هصاحبُ  كان وإن تعالى، هللا إلى
ُ
 .(3)«هينال

 ق بين املقاصد األصلي  
  ال »األولى:  ة واملقاصد التابعة بأن  والشاطبي يفر 

 
ها مكلف...؛لل فيها حظ  ألن 

ا بوقت وال  صورة، دون  بصورة وال  حال، دون  بحال تختص   ال  طلقة،ُم  ةعام   بمصالح قيام  دون وقت، وأم 

  فيها وعيرُ  يالت فهي التابعة، املقاصد
 
  حظ

 
 نيل من عليه بلُج  ما مقتض ى له جهتها يحصل فمن ف،املكل

 تضيهيق والثاني العبودية، محض يقتضيه األول  الخالت... فالقسم وسد   باملباحات، واالستمتاع الشهوات

 فله فروعه، من افرع   كان األصلي القصد عليه الباعث كان إذا التابع القصد»، و(4)«بالعبيد املالك لطف

ه األول، بالقصد يرتبط لم إن افأم   حكمه
 
 إلى أقرب األصلية املقاصد على لبناءا»و، (5)«الحظ في سعي   فإن

 القصد املكلف من يصح  »ومع هذا  .(6)«أنفيه وال  عدمه، إلى أقرب التابعة املقاصد اإلخالص... ]والبناء على[

 .(7)«ةاألصلي   عن ةالغفل ]الخادمة للمقصد األصلي[ مع التابعة املقاصد إلى

                                                      
 (.227/ 5( تفسير املاوردي )1)

 (.302/ 7( حلية األولياء )2)

 (.85/ 1(  املوافقات )3)

 (.302/ 2( املوافقات )4)

 (.334/ 2( املوافقات )5)

 (.337/ 2( املوافقات )6)

 (160/ 2( املوافقات )7)
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 للمقبول واملرفوض من املقاصد التابعة في طلب العلم فيقول: اوعليه يضع الشاطبي ضابط

 .ال أو  األصلي، للقصد اخادم   يكون  أن اإم   التوابع؛ هذه من تابع كل  »

: املدح معرض في تعالى قال صحيح، وقد ابتداء   إليه فالقصد له؛ اخادم   كان فإن

ينَ ﴿ ِ ْزَواِجنَا ِمنْ  َْلَا َهْب  َربَّنَا ُقولُونَ يَ  َواَّلَّ
َ
يَّاتِنَا أ ةَ  وَُذرِّ ْعُي   ُقرَّ

َ
 لِلُْمتَِّقيَ  َواْجَعلْنَا أ

 قين،املت   ةأئم   من اجعلني اللهم: الصالح لفالس   بعض عن وجاء .[74:الفرقان]﴾إَِماًما

ن أل : "خلةالن املؤمن مثل هي التي الشجرة أن   نفسه في وقع حين البنه عمر  وقال

: المالس   عليه إبراهيم، عن القرآن ، وفي(1)"وكذا كذا من إلي   أحب قلتها تكون 

 من فيه ملا طلبه إذا ، فكذلك[84:الشعراء]﴾اْْلِخِرينَ  ِف  ِصْدق   لَِسانَ  ِل  َواْجَعْل ﴿

 .ذلك وأشباه اآلخرة، في الجزيل الثواب

  صحيح، غير  ابتداء إليه فالقصد له؛ خادم غير  كان وإن
 
 هب ليماري  أو  ،رياء   مهكتعل

 أو  م،دنياه من لينال أو  العباد، قلوب به يستميل أو  العلماء، به يباهي أو  فهاء،الس  

 .(2)«ذلك أشبه ما

   وبهذا يظهر أن  
ين والذكر لحصول اإلمامة في الد  : طلب العلم أمرينق بين الشاطبي يفر 

لة قلوب العباد ونحو ذلك، فاألول مقصد تابع أو الستما الحسن، والشرف الرفيع، وبين طلبه رياء  

طلب العلم الشرعي بالقصد  خادم للمقصد األصلي وهو العمل، والثاني ليس كذلك. وعليه يصح  

 طلبه بالقصد الثاني. األول، وال يصح  

 ه في كتاب املقاصد ، لكن  املوضعهذا  كالم الشاطبي في يفيدههذا ما 
 

 :(3)خرآ ذكر تفصيال

 إلى ثالثة أقسام: ،ومنها طلب العلم الشرعي ،الدنيوي املطلوب بالعبادات فقد قسم الحظ

 .هبعمل للعامل الفضيلة واعتقاد الناس، عند الظن   سنوُح  الهيئة، صالح إلى يرجعما  :األول 

 .بالعمل الناس مراءاة عن الغفلة مع نفسه في اإلنسان يخص   ما إلى يرجعما : والثاني

  بذلك لينال راءاةامل إلى يرجعما : والثالث
 

 ذلك. غير  أو  اجاه   أو  ماال

 .الفضيلة واعتقاد الناس عند الظن تحسين إلى : وهو الذي يرجعا القسم األول فأم  

  يف إشكال فال  ا[،ا ]أي غالب  متبوع   القصد هذا كان إن»ق الشاطبي فيه بين حالتين فقال: ففر  
 
 هأن

  رياء؛
 
  هألن

 
  كونه ذلك مع وينجر   الخير، به ظن  يُ  وأن مدالح قصُد  العبادة على يبعثه ماإن

 
 نفله، و أ فرضه ييصل

                                                      
 .(29/ 8) ( البخاري 1)

 (.86/ 1( املوافقات )2)

 (.360/ 2( املوافقات )3)
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، فالغزالي (1)«األصل هذا في العلماء واختلف واجتهاد، نظر  محل   فهو  ا[،ا ]أي مغلوب  تابع   كان وإن .نبي   وهذا

 .(2)ال يراه كذلكهـ( 543)تا في اإلخالص وابن العربي يراه قادح  هـ( 505)ت

 م الثانيفي القسوكذلك األمر 
 
بالعبادة مع الغفلة عن الرياء،  ، وهو ما يرجع إلى طلب الحظ

  عن به ليحتمي العلم؛ وتعلم»، «ادَ تبر   الوضوء»: كما ذكر الشاطبي والذي من أمثلته
 
 ليمتع»، و«لمالظ

  العلم؛
 
  جويتفر   الصمت كرب من به صليتخل

 
ا ق الشاطبي بين ما إذا كان القصد متبوع  ، ففر  «الحديث ةبلذ

 ا فهو محل  ا إذا كان مغلوب  وأم   العمل، ا فال يصح  ا، فإذا كان غالب  ا مغلوب  ا، وبين ما إذا كان تابع  غالب  

 مر   واختالف، وأدار الخالف فيه نظر 
 
ا في اإلخالص، وبين ابن العربي أخرى بين الغزالي الذي يراه قادح   ة

 ةاملختص   النفوس فحظوظ»ثم قال:  بي.الذي ال يراه كذلك. ومال في هذا القسم مع رأي ابن العر 

 نوم،وال والشرب، واألكل، كالحديث، لها، امنافي   بوضعه كان ما إال  العبادات، مع اجتماعها يمنع ال  باإلنسان

 قال،يُ  أن ينبغي ال  هذا العبادة؟ في إليه القصد يقدح فكيف فيه، منافاة ال  ما اأم   ذلك، أشبه وما والرياء،

  غير 
 
 لىع الدنيا قصد غلب إذا ولذلك أولى، الدنيوية األمور  قصد عن العبادة قصد إفراد أن   في عُيناز  ال  هأن

 في يحالترج ويقع له، فالُحكم العبادة قصد غلب فإن بالعبادة، ُيعتد   فلم للغالب، كان الحكم العبادة قصد

  .(3)«للمجتهد يظهر  ما بحسب املسائل

، (4)«فيه اإلطالة في فائدة فال  معلوم، حكمه»املراءاة، فهذا  يرجع إلى: وهو ما ا القسم الثالثوأم  

 
 
 ا.أو مغلوب   ،هذا القصدا كان غالب   ،بهه ويفسد العمل قصُد  يجوز ه ال أي أن

: اهما سم  طلبه بقصد بين  ،اوالعبادة عموم   ،في طلب العلمالشاطبي يفرق  والحاصل أن  

، فاألول ياءوبين طلبه للر   ،«بعمله للعامل الفضيلة واعتقاد الناس، عند الظن   وُحسن الهيئة، صالح»

األصلي الذي هو طلب العلم للعمل به، والثاني ال الشرعي ا للمقصد ه بشرط أن يكون تابع  جائز قصُد 

 ا.ا أو متبوع  يجوز تابع  

بين العبادة لغرض تحسين  جدا؛ إذا ال يظهر فرق جوهري   وهذا التفريق بين النوعين مشكل  

 ااس وطلب اعتقادهم الفضيلة في عاملها، وبين العبادة لغرض الرياء الذي ليس هو شيئ  د الن  عن الظن  

 آخر غير طلب املحمدة عند الناس واملنزلة في قلوبهم.

كل ما فيه طلب املحمدة عند الناس وحصول املنزلة في قلوبهم فال يجوز  والذي نراه هو أن  

 ا أو مغلوب  أكان ذلك غالب   وسواء   ومنها طلب العلم الشرعي، ،قصده بالعبادة
 
ير عفى عن اليسه يُ ا إال أن

ا ما عدا ذلك من الحظوظ ، مع ضرورة مجاهدة نفسه فيه. وأم  إال بصعوبة عنه العبد الذي ال ينفك  

لجهاد، اكاملال في طلب العلم، واالتجار في الحج، والغنيمة في وطلب املنزلة، الدنيوية التي ال تعود للرياء 

                                                      
 (.361/ 2( املوافقات )1)

 (.362/ 2( املوافقات )2)

 (.372/ 2( املوافقات )3)

 (.373/ 2( املوافقات )4)
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ا إذا ، وأم  اا متبوع  في أصل العبادة إذا كان غالب  قصُدها  د في الوضوء، فيضر  مية في الصوم، والتبر  والح  

ا للقصد الشرعي ا كان مغلوب   لم. ص من أجرها بحسبه وهللا أعنق  وإنما يُ  ،في أصل العبادة فال يضر  تابع 

 .(1)عالىت إن شاء هللا غير هذا موضعفله القول في ذلك والتدليل عليه  حتمل تفصيلي ال  البحث هذاو 

 :( المال2

االرتزاق وما وراءهما من والوظيفة  الشهادةقد ُيطلب العلم الشرعي ويكون قصد طالبه 

من  ن  أوهو  ،ا قررناه آنفا في القصد السابقيظهر مم  فالحكم في هذا القصد  ،التعليموكسب املال ب

صب املناالشهادات و من ووسائله أو أسبابه ض طلبه للعلم الشرعي بقصد الحصول على املال تمح  

ِ  بِآيَاِت  اْشََتَْوا﴿ن الذين والوظائف فهو آثم، وم   ى هللا  ،قولهفي  ودخوله ظاهر  ، [9:التوبة]﴾قَِليًل  َثَمًنا اّللَّ
 
صل

م
 
 وال  ه،ونليتعجَّ  ح،ْد القِّ  إقامة قيمونهيُ  قوم   يأتي أن قبل من هللا، به وابتغوا القرآن، اقرءوا»: عليه وسل

 ، قولهيدخل في . أي يتقنون قراءته ولكن يطلبون به األجر العاجل ال اآلجل. وكذا (2)«لونهيتأجَّ 
 
ى صل

م
 
م من»: هللا عليه وسل

 
ا علًما تعل م  مه ال  هللا وجه به ُيبتغى مِّ

َّ
ًضا به ليصيب إال  يتعل ر  ني من ع   يجد لم االد 

ْرف ة ع 
َّ
 هـ(، رحمه هللا: 737)تدخل البن الحاج جاء في امل .(3)«القيامة يوم الجن

لف بعض قال» ا يزل  لم هللا لوجه العلم طلب "َمن: الس   هللا لغير  طلبه وَمن ،ُمعان 

ا يزل  لم اخل هو  كان إذا هذا ".ُمهان  ه كان فإن العلم، لطلب بنفسه الد   الذي هو  ولي 

ن لذلك يرشده    على فيتعي 
مه أن الولي   

 
ة يعل ي   العلم بلطل يرشده أن يحذر ول فيه، الن 

ا يأخذ أو  به، يرأس أن بسبب ا ذلك غير  إلى عليه معلوم  م مم   هذا فإن   ذكُره، تقد 

اخال تعالى هلل ويجتهد يقرأ، بل تعالى، هلل يكون  أن عن العلم ُيخرج قاتل ُسم    كما ص 

م ه تعالى هللا غيب من ش يء   جاء فإن   ذكره، تقد 
َ
ل ب 

َ
ه سبيل على ق   أن 

ُ
 هللا من ُتوح  ف

 أعمال إن   إذ بصدده؛ هو  ما على مقابلة أو  إجارة، ألجل ال  إليه؛ هللا ساقه تعالى

 .(4)«عوض عليها ُيؤخذ ال  اآلخرة

ض  لم يكن هذا القصد ُم ا إن وأم   ماا تمح 
 
قصد الطالب  ل  ا، وُج ا ضعيف  ا مغلوب  متبوع  كان  وإن

 ف ،هو العمل بعلمه ونيل ثوابه عند هللا
 
د ل ولكن ينقص من أجره بقدر القصذلك في أصل العم ر ال يؤث

 قو   الدنيوي 
 
 ا. وضعف   ة

هغير ملتفت إلى مغانم ماد  ا مخلص   وإما إن طلب العلَم    ية، ولكن 
 
 ارتزق به بعد ذلك فهذه مسألة

  
  ؛بحثنا أخرى خارجة عن محل 

 
لبا نبحث في ألن

 
ل ه :وهذه املسألة هي، وهنا انعدم القصد مقاصد الط

                                                      
 .450ين. ينظر صا ذكرنا أستاذنا الدكتور عمر األشقر، رحمه هللا، في كتابه مقاصد املكلفمم   ( ذهب إلى نحو  1)

( رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وغيرهم. قال األرناؤوط: حديث صحيح. ينظر: مسند أحمد ط الرسالة 2)

(23 /144.) 

نه األرناؤوط.92/ 1(. وابن ماجه، السنن، )323/ 3( أبو داود، السنن، )3) حه األلباني وحس   (. وصح 

 (.123/ 2البن الحاج ) ( املدخل إلى تنمية األعمال4)
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  ز االستئجار على الطاعات أو يجو 
 

ولكن على رأي من ال  .(1)بين أهل العلممعتبر  وقوي   ال، وفيها خالف

ه ال يصح  
 
طلب  قصد االرتزاق في يجيزون االرتزاق بتعليم العلوم الشرعية، كالحنفية والحنابلة، فإن

 
 
ا؛ ألن ا وال مغلوب   العلم، ال غالب 

َ
  هللا أعلم.م عندهم ال مباح، وإلى محر   د  ص  ه ق

 ( اللتذاذ تالمتعة:3

، صلى هللا عليه وسلم اس، رض ي هللا عنهما، عن النبي   ييقض  ال  منهومان»قال:  ،روى ابن عب 

  منهما واحد
 
  يقض ي ال  العلم طلب في منهوم   :تهم  هْ ن

 
  يقض ي ال  الدنيا طلب في ومنهوم   ته،م  هْ ن

 
قال . (2)«هتم  هْ ن

 »: رحمه هللا ،هـ(505)ت الغزالي
 
  سائر  من أقوى  املعرفة ةلذ

 
 الل

 
  أعني ،اتذ

 
  ةلذ

 
  والغضب هواتالش

 
 سائر  ةولذ

 »: رحمه هللا ،هـ(606)ت وقال الرازي  .(3)«الخمس الحواس  
 
 الل

 
  أكمل بالعلم الحاصلة ةذ

 
 الل

 
  ات،ذ

 
 قاءوالش

  أنواع أكمل بالجهل الحاصل
 

 . (4)«قاءالش

 ط أكثر » :رحمه هللا ،هـ(728)ت ةوقال ابن تيمي  
 

ة، يطلبونه العلم بال  داود أبو  قال ولهذا محب 

ب ولكن عزيز، هلل": فقال "هلل؟ - هجمعتَ  :قال أو  - العلم هذا طلبَت ": حنبل بن أحمد لإلمام  
 أمر   إلي   ُحب 

ة فيها خلق هللا فإن   النفوس، أكثر  حال وهذا ."هففعلتُ   فيها قيخل وقد الحقائق، وإدراك والعلم للمعرفة محب 

ة فيها ويخلق بالعهد، والوفاء والعدل للصدق ةمحب    ال : ر األمو  هذه يفعل فهو  اس،للن   حمةوالر   لإلحسان محب 

  وال  أحد مدح يطلب وال  الخلق، من أحد إلى بها بيتقر  
 
 ميتنع   والحركات اإلدراكات هذه ألن   بل ه،ذم   من اخوف

  الحي   بها
 
ا بها ويجد بها، ويلتذ ا، فرح    كما وسرور 

 
د يلتذ د الحسنة، األصوات سماع بمجر   ياءاألش رؤية وبمجر 

  الرائحة دوبمجر   جة،ه  البَ 
 
  .(5)«يبةالط

 
 

  باألشياء لعلمفي ا»: رحمه هللا ،هـ(790) اطبيوقال الش
 
  توازيها ال  ةلذ

 
 ءاالستيال من نوع   هو  إذ ة؛لذ

لتو  فوسالن   عليها بلتُج  قد االستيالء ةومحب   له، ز و  والَح  املعلوم على  
 ،اص  خ مطلب   وهو  القلوب، إليها ُمي 

  العلم طلبيُ  فقد العام؛ واالستقراء ةالتام   التجربة برهانه
 
  به، هللتفك

 
 العلوم ماي  س وال  بمحادثته، ذوالتلذ

  أطرافها في ظر وللن   مجال، فيها للعقول  التي
 
 .(6)«بعت  م طريق فيها املعلوم من املجهول  والستنباط سع،مت

                                                      
 (. 1/291( منع منه الحنفية والحنابلة وأجازه املالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية. تنظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )1)

رواه أبو خيثمة في كتاب العلم، والبيهقي في املدخل والحاكم والطبراني والبزار وغيرهم من حديث ابن عباس وأنس وابن  (2)

ا، في صحيح الجامع 56قال األلباني في تخريج كتاب العلم ألبي خيثمة، ص مسعود. : صحيح  بشواهده. وصححه، أيض 

(2/10125.) 

 (.308/ 4( إحياء علوم الدين )3)

 (405/ 2( مفاتيح الغيب )4)

 (.191/ 5( جامع املسائل البن تيمية )5)

 (.86/ 1( املوافقات )6)
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م اللذة، هذه بحالوة األكثرين جهل ولوال »: رحمه هللا ،هـ(751)ت مقال ابن القي  
َ
ظ  قدرها وع 

ت ولكن ،بالسيوف عليها لتجالدوا  لها هللا ليختص   ،الجهل من بحجاب   عنها وُحجبوا ،املكاره من بحجاب   ُحف 

 .(1)«العظيم الفضل ذو  وهللا عباده من يشاء من

 فما حكم طلب العلم الشرعي بقصد الوصول 
 
 إلى هذه الل

 
 ؟ةذ

 
 
نده قصدها ع ح  ه يصالغزالي يستثنيها من حظوظ الدنيا ويجعلها من اآلخرة، وهذا يقتض ي أن

 يأنس دق» ، قال رحمه هللا:مع طلبه هللبالعلم طلب باقي الحظوظ بخالف العلم  ص ذلك ثواَب نق  وال يُ 

  ذلك يصير  حتى بالعلم العالم
 
  في واملنكح عمواملط النوم فيهجر  عنده األشياء ألذ

 
  تهلذ

 
 من ندهع أشهى هألن

  صار  فقد ذلك جميع
ًّ
  احظ

 
  الدنيا من هذا نعد   لم املذمومة الدنيا ذكرنا إذا االدنيا، ولكن   في عاجال

 
 لب أصال

  :قلنا
 
  .(2)«اآلخرة من هإن

ُ
ملت: ويشهد له قوله ق

 
ى هللا عليه وسل

 
ِّ ُح »: صل

ِّ : الدنيا من إلي   بب 
 
 طيب،وال ساء،الن

 قر   لعِّ وُج 
ُ
 األنصار  من لنا صهرٍّ  إلى وأبي أنا انطلقت: »قال الحنفية، ابن وما روي عن، (3)«الصالة في عيني ة

ي لعلي بوضوء، ائتوني جارية، يا: أهله لبعض فقال الصالة، فحضرت نعوده، ِّ
 
 فأنكرنا :قال فأستريح، أصل

مهللا،  رسول  سمعت: فقال عليه، ذلك
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
الة فأرحنا بالل، يا قم: قول ي ،صل  .(4)«بالص 

 نه من مع ما يتضم   من أكبر مقاصدهاالخشوع في الصالة و 
 
ة العبادة، وذلك ال يقدح ة وشعور بخف  لذ

 .في العبادة وال ينقص من أجرها

ا ليس الحسنة األمور  هذه ةمحب  »فقال:  ،رحمه هللا ،ابن تيميةا أم  و  ا، بل مذموم   فعل ومن محمود 

ا يكن لم ةاملحب   هذه ألجل مور األ  هذه ا،ُم  وال  مذموم  ه هذا إن   ُيقال وال  عاقب 
َ
ل  ملرائيا بمنزلة فيكون  هللا، لغير  َعم 

   هو  فذاك واملشرك،
 

ا. املذموم ركالش د فعلها من وأم  ة ملجر  اتقر  م أيضا هو  وال  بمشرك فليس الفطرية املحب   ب 

 فيها بزيادة اإم  : الثواب من بأنواع عليها يثيبه قد بل وَعَبَده، هلل لَعم   من ثواب عليها يستحق   حتى هللا، إلى بها

ا[ أن الدنيا، في بذلك مفيتنع   أمثالها، في  الثواب أعظم عليها له فيكون  إليه، بها بيتقر   أن إلى هللا يهديه ]وإم 

اا ابن تيمية يراها قصد   فإن   ،وعلى هذا .(5)«اآلخرة في ؤجر املرء على ال يُ في طلب العلم، ولكن  مباح 

  ه ومبتغاه.قصَد ها وحَد إذا كانت هي  األجر األخروي العلم

 يُ ف ،رحمه هللا ،الشاطبيا أم  و 
 
ذة في مقاصد العلم التابعة الخادمة ملقصده دخل هذه الل

 
 
 عنده ه يصح األصلي، وبناء عليه، فإن

 
لذي في طلب العلم. ويأتي فيها التفصيل ايها ابتداء قصدها وتوخ

 في ذكره 
 
  -د كالوضوء للتبر   - (6)في العبادات نشدان الحظ

 
ذا كان إ وتفريقه في ذلك بين طلب الحظ

                                                      
 (.109/ 1( مفتاح دار السعادة )1)

 (.219/ 3( إحياء علوم الدين )2)

( رواه أحمد وأبو يعلى والنسائي والبيهقي والطبراني والحاكم وغيرهم. قال األرناؤوط: إسناده حسن. ينظر: مسند أحمد ط 3)

 (.307/ 19الرسالة )

حه األلباني. ُينظر: مسند أحمد ط الرسا4)  (.225/ 38لة )( رواه أحمد وأبو داود. قال األرناؤوط: رجاله ثقات، وصح 

 (.196/ 5( جامع املسائل البن تيمية )5)

 (.373/ 2( املوافقات )6)
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لغالب ا ا، فالتابع املغلوب ال يقدح في العمل وإن كان ُينقص األجر، واملتبوعا أو إذا كان متبوع  تابع  

  ا نميل مع رأي الغزالي، بأن  يقدح فيه. وهذا رأي  حسن، وإن كن  
 
ة س شأنه شأن بقي  لي هذا الحظ

 الحظوظ، فإذا لم يتمح  
 
ا، فال أرى ض طلب العلم أو فعل العبادة لل صدت تبع 

ُ
وهللا  –ذة وإنما ق

ا ملااألجر ينقص بذلك  أن   – أعلم
 
  الشاطبي في طلب الحظوظ بالعبادة. تفصيل يقتضيه خالف

 
 
  وغيره، أن   ووجه الفرق بين هذا الحظ

 
صل الفطرة، فاإلنسان في أ بالعبادةمقترن  هذا الحظ

ه والعبادة،تذاذ بالعلملمجبول على اال
 
على االلتذاذ بالطعام  كما هو مجبول   ، وعلى االلتذاذ بالتأل

 ي داعية اإلنسان إلى طلبهما، ، والشراب
ة ليقو 

 
بل ب سبحانه هذا االلتذاذ بالعلم والعبادة في الج 

 
وقد رك

عليه، مقو  له، وهو  حة قصدهما هلل، بل هو معين  فمن هذه الجهة كان قصده بهما غير قادح في ص

 
 
آكل الطعام  العالم والعابد عن مالحظته وقصده كما ال ينفك   ال ينفك   ،وفضل من الرحمن منحة

 
 
 والناكح لزوجه عن مالحظة الل

 
هش أحُدنا أيأتي هللا، رسول  يا» :حابةوقد قال الص  ة في ذلك وطلبها. ذ

 
 هوت

 لالحال في وضعها إذا فكذلك وزر؟ فيها عليه أكان حرام في وضعها لو  أرأيتم :قال أجر؟ فيها له ويكون 

  . وهذا يدل  (1)«أجر له كان
 
ة العمل وال عنها العمل ال يقدح في صح   ذة التي ال ينفك  على أن  نشدان الل

 في نقصان األجر املترتب عليه. وهللا أعلم.

ما لم ندرج هذا املقصد في املقاصد الشرعية
 
 لعلمل وإن

 
ا  ، فألن دليال على أن   لم يدل  خاصًّ

 
 
ه ب عليه. الشارع أمر بطلب العلم لهذه املقصد، وإن كان يترت

 
 د،جشترط في هذا املقصد، إن وُ يُ وألن

ا للقصد الص   ة طلب العلم على الوجه املشروع واإلخالص وقدح في صح  حيح وإال َضر  أن يظل  تابع 

 .فيه

 ة، وبقي أن نختم هذا الحديثم في مقاصد العلوم الشرعية األصلي  لكال قد أنهينا ا وهكذا نكون 

انب وتوظيفها في الج هذه املقاصدتفعيل فيد بها من خالل ستيمكن أن نالجوانب التي ذكر بعض ب

 .التربوي التعليمي

  استثمار المقاصد الناائفة للعلم يف باب وعلفمه:

 :نقطتينوأضع ذلك في 

ه، نفسالشرعي قاصد تعليم العلوم الشرعية مع مقاصد العلم م تنسجمأن ينبغي : إحداهما

 
 
ا  :املقصد األساس للعلم في اإلسالم هو العمل ا قد رأينا أن  وبما أن  على صعيد القلب إيمان 

 
وعلى  ،وزكاة

ا ا وإحسان   وأدب 
 
 هذه الغاية ال أن يستهدف، فينبغي للتعليم الشرعي أن ودعوة صعيد الجوارح عبادة

  واملعلوماتي لجانب النظري والثقافيغرق في ايُ 
 
 بهذاو الجانب التربوي التطبيقي، م على حساب للمتعل

 لف الكرام الس   منهجنقتفي 
 
: قال ،رحمه هللا ،لميالرحمن الس   عبد أبي كما جاء عن: الشريعةم في تعل

م هللا، رسول  أصحاب من يقرئنا كان من حدثنا»
 
ى هللا عليه وسل

 
ى  ،هللا رسول  من ترئون يق كانوا همأن  : صل

 
صل

                                                      
 (.697/ 2مسلم )( 1)
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م
 
  والعلم، لَم العَ  من هذه في ما يعلموا حتى األخرى  العشر  في يأخذون  وال  آيات، عشر  ،هللا عليه وسل

 
منا افإن  

 
 ُعل

ر وعمل، ف. (1)«والعلم العمل  بن قإسح عنولذلك كانوا ال يستعجلون في الحفظ واالستكثار من غير تدب 

ا سمعت: »قال عيس ى
 
 وعن .(2)«سنين ثمان في البقرة عمر  ابن قرأ: قال ثم ،األمور  في العجلة عاب يوم مالك

َم  يعني فينا، جد   عمران، وآل البقرة،: قرأ إذا الرجل كان»أنس بن مالك، رض ي هللا عنه، 
ُ
وذلك ، (3)«َعظ

 بتقديم ،، رحمه هللاهـ(204)ت . ومن هنا فقد قال الشافعيالكثير من العلم والعمل بحفظهما يقترن  ملا

ه: األفقه على األقرأ )أي األحفظ( للقرآن في إمامة الصالة، مع أن  الحديث ينص  على  القوم  يؤم  »أن 

  (4)«أقرؤهم لكتاب هللا
 
 »: عدوله عن ظاهر هذا الحديثال ، قال الشافعي معل

 
 أعلم تعالى وهللا - قيل ماوإن

ا مون سليُ  كانوا األئمة من مض ى من أن   أقرؤهم هميؤم   أن   - هون  كبار  القرآن ]أي  يقرؤوا أن قبل فيتفق 

 قرأ ذاإ ،افقيه   كان نَم  يكون  أن فأشبه ،هوايتفق   أن قبل اغار  ص   القرآن يقرءون  كانوا عدهمبَ  نوَم  ،يحفظوه[

كان هو األفقه بخالف ما آل إليه الحال  ص  أي أن  األقرأ في زمن الن   .(5)«باإلمامة أولى ا،شيئ   القرآن من

 د. من بع

 هذا،  من كل  والحاصل 
 
 حجم تعظيم التركيز على عليم في الت  ه ينبغي أن

 
للعلم  ماستثمار املتعل

 تعظيم في نفسه ومجتمعه ال على 
 

مينتقييا في وسائل  جوهريًّ مقداره لديه، وهذا يقتض ي تعديال  
 
 م املتعل

  ضاف على االختبارات الشفهية والكتابية، بأن يُ  ،في الغالب ،التي تعتمد
 

ة، لي  َم ات عَ رات وقياسإليها مؤش

على نمط ما كان عليه األقدمون من ، في نفسه ومجتمعه مدى عمل الطالب بعلمه تقيس وتراقب

 دأهل العلم وتزكيتهم له، ولم يكونوا ينظرون في ذلك إلى مجر   إجازةاالعتماد في تقييم طالب العلم على 

ق  وهذا لألسف العلم بل إلى العمل والتطبيق. 
ُ
   دف

 كبير في كثير من املؤس   إلى حد 
ُ
نى بتدريس عسات التي ت

 امهذه األي   العلوم الشرعية
 

درة ا سوى القة التي ال تقيس شيئ  هادات الرسمي  ، وصار االعتماد على الش

ى هللا عليه وس ،تعليم النبيمنهج قال تعالى في وصف  على الحفظ واالستذكار في الغالب.
 
مصل

 
، ل

رَْسلْنَا َكَما﴿ه: أصحابَ 
َ
يُكمْ  آيَاتَِنا َعلَيُْكمْ  َيتْلُو ِمنُْكمْ  رَُسوًل  ِفيُكمْ  أ  َواْْلِْكَمةَ  الِْكتَاَب  َوُيَعلُِّمُكمُ  َوُيَزكِّ

م التزكية على تعليم الكتاب والحكمة وسائر ما كانوا ، فقد  [151:البقرة]﴾َتْعلَُمونَ  تَُكونُوا لَمْ  َما َوُيَعلُِّمُكمْ 

 
 
 ه يجهلونه، أي أن

َ
حتى لو و  املعلوماتي. وهللا أعلم.األكاديمي لوكي على الجانب م الجانب التربوي الس  د  ق

هاب الخفاجي 
 

ه: في تفسير اآلية  ،رحمه هللا ،(هـ1069)تقلنا بما قاله الش
 
  التزكية كانت ام  ـل»بأن

 
 ةغائي   ةعل

 َم قد  ُم  وهي ،وإلحكمة الكتاب لتعليم
 
  في ة

َ
ر  صدالق  ؤخ  مُ  ،والتصو 

 
  ،والعمل الوجود في رة

ُ
  ق

فال ، (6)«هنا متد 

د ة التزكية على التعليم بلك في أهمي  ذليقدح   
 
  ها؛يؤك

 
ه جعلها غاية

 
 .ةله، والغاية أشرف من الوسيل ألن

 مماأل  إصالح في يكفي ال  والحكمة الكتاب تعليم إن  »: رحمه هللا ،هـ(1354)ت قال الشيخ محمد رشيد رضا

                                                      
 (.117/ 6( مصنف ابن أبي شيبة )1)

 (.345/ 3) للبيهقي ( شعب اإليمان2)

 (.247/ 19( مسند أحمد ط الرسالة )3)

 (465/ 1( مسلم )4)

 .(1/184)( األم 5)

 (.257/ 2ير البيضاوي )( حاشيه الشهاب على تفس6)
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 سوةاأل  سنبُح  الصالحة األعمال على والحمل الفضائل، على بالتربية التعليم ن قرَ يُ  أن بد ال  بل وإسعادها،

  
 معليم في اإلسال والت   للتربية مىاألس   الهدف إسحاق الفرحان: إن   الدكتور قال ألجل هذا و  .(1)«ياسةوالس 

 فياليتها .(2)«الدنيا في ويسعد اآلخرة في ليفوز  عبادته؛ حسنويُ  قيهويت   هللا يخش ى الذي املؤمن الفرد إيجاد»هو 

 ة في مؤس  ة والتربوي  كانت البرامج التعليمي  
 

ير رعية تدندن حول هذا الهدف، لكن املشاهد في كثساتنا الش

بها سوق العمل، أو أن  كما قلنا،  ،من األحيان
 
ها غافلة عنه، أو تدندن حول البرامج واملهارات التي يتطل

  عاية لهذه الالتي تسهم في الد  
 .(3)وجه كان ذلك برامج لزيادة اإلقبال عليها بأي 

 
 
  ةالعلوم الشرعي   أن   غير املشروعة املقاصد عند ذكر ظهر معنا : قطة األخرى والن

ُ
وضع لم ت

 
 
ى وراثة ل العبد إلوص  تُ لو  ،قى بها هللا عز  وجلضعت لُيت  ما وُ ية، وإن  جار والوظائف املاد  لكسب املال واالت

 غاية»، رحمه هللا: هـ(728)ت ةمع األجر الجزيل في اآلخرة. قال ابن تيمي   الدين،في  وخالفتهم ،األنبياء

  وألجل هذا فقد .(4)«أنبياء ورثة يكونوا أن ةاألم   هذه من وغيرهم األئمة من العلماء
 
ر غير واحد من حذ

 العلماء من طلب العلم الشرعي بقصد االكت  
 
د ال ا القصمن طلبه بهذ ي املناصب، وأن  ساب به، وتول

ك؟ ما له: فقيل»ا، هـ(، رحمه هللا، حزين  161)تُرؤي سفيان الثوري فقد  ا،لب  يفلح غا
َ
 رناص   فقال: ل

اَم  م إذا حتى أحدهم يلزُمنا الدنيا: ألبناء تجر 
 
ل تعل ا ُجع    أو  قاضي 

 
  أو  عامال

َ
اق  معمر  عبيدة . وقال: أبو (5)«هرمان 

. وقال ابن حزم (6)«البواكي عليه فلتبك   بالعلم الخبز  يأكل أن دأرا من»، رحمه هللا: (هـ209)ت املثنى بن

  به ليكتسب أو  به، لُيمدح أو  به، ليفخر  العلم طلب من»، رحمه هللا: (هـ456)ت
 

ا، أو  ماال  عن فبعيد   جاه 

ه الفالح؛
 
ما فيه، التحقيق في غرض   له ليس ألن

 
ء غرُضهُ  وإن  امحتانط وعيُنه اإلنسان ونفُس . العلم غير  آخر  ش ي 

اه الذي مراده على حصل إذا طلبه كان كيف يبالي فال  فقط غرضه إلى وقال ابن الجوزي  .(7)«قصد إي 

لت»هـ(، رحمه هللا، 597)ت مين، العلماء تأم   
 
مين من القليل فرأيت واملتعل  

 
جابة؛ أمارة عليه املتعل  أمارة ن  أل  الن 

جابة  ه ما نهم يطلب وجمهورهم به، للعمل العلم طلب الن 
  ُيَصير 

 
َبكة

َ
ب ش س 

َ
ا: للك ، قضاءَ  ليأخذ إم   و أ مكان 

ر  أو  بلد، قاض ي ليصير  هـ(، رحمه 749)ت. وعن ابن األكفاني (8)«يكتفي ثم   جنسه، أبناء عن به يتميز   ما قد 

                                                      
 (.389/ 1( تفسير املنار )1)

 .31ص إلسحاق الفرحان، ( التربية اإلسالمية بين األصالة واملعاصرة،2)

 للعلوم الشرعية ( سوء اختيار املتعلمين 3)
 
ا، وهو سبب مباشر لضعف خر  مما حذ راسات الشرعية يجي الد  ر منه األقدمون جد 

يجي سات افي كثير من البالد ومؤس   لتعليم الشرعي في هذه األزمان. ُينظر تفصيل ذلك في بحث للمؤلف بعنوان: "ضعف خر 

ات التعليم في تراثنا التربوي"،  رعية: أهم  األسباب، والحلوُل املمكنة، في ضوء أدبي 
 

راسات الش
يات الد 

 
 مؤتمر ل في أعماكل

وهو منشور على ، م2014/هـ1435 جامعة قطر، ،وآفاق ياتتحد  : اإلسالمي العالم دول  في الجامعية اإلسالمية الدراسات

 شبكة اإلنترنت.

 (.123/ 35)الفتاوى مجموع ( 4)

 (.57/ 1( إحياء علوم الدين، )5)

 (.37/ 4( ربيع األبرار للزمخشري )6)

 (.78/ 4( رسائل ابن حزم )7)

 .70( صيد الخاطر، ص8)
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م من»هللا، قال: 
 
ا تعل ا يأت   لم لالحتراف علم 

 
ما عامل

 
ا جاء إن هـ(، 1343)ت . وقال املنفلوطي(1)«بالعلماء شبيه 

م يبلغ لن»رحمه هللا:   
 
بوغ درجة املتعل  و أ حقيقة، كشف أو  مسألة، مارسه الذي العلم في وضع إذا إال  الن 

ا، ال  مفهوما علُمه كان إذا إال  ذلك له يسلس ولن طريقة، اخترع أو  هفوة، أصلح
 
ا يكون  وال  محفوظ  ال إ مفهوم 

م أخلص إذا  
 
د إليه، املتعل س له، وتعب  نس به وأن 

ُ
 ته،لسلع التاجر  نظر  إليه ينظر  ولم بمعشوقه، العاشق أ

لع من يجمع اجر فالت   حرفته، إلى واملحترف  
ه، َينُفق ما الس 

ُ
ه ال  واملحترف جوهره، يغلو  ما ال  سوق  حرفته نم يهم 

  اقلب   العلُم  يزور  أساء. ال  أم أحسن املاء، وجرعة الخبز  لقمة إال 
 

ب مشغوال
 
واتب، وحساب املناصب، بترق  الر 

ق  يني ا التعليم الد  أم  »: ، رحمه هللا(هـ1420)ت. وقال الشيخ علي الطنطاوي (2)«األموال وراء اآلمال وَسو 

 ى، وأن  ها أنفع وأجدى، دنيا وأخر يسير فيها، فقد ثبت أن   ة األولى مع إصالح  فلنعد فيه إلى مثل الطريقة األزهري  

رف أدركناه اآلن. وأنا أع ة، كان فيها إغراق  ا، والقضاء على الجامعة األزهري  العدول عنه تلك الثورة عليها حتى تم  

  
 
  ات  ي  األزهر الجديد وأعرف كل

 
نشئتا ثالث

ُ
  م  على غراره في دمشق وبغداد وبيروت عَ  أ

 
 ها، وأشهد هلللت فيها كل

 
َ
 األزهر القديم كان في الُج  أن   حق   شهادة

َ
لها فصار أه ،ن العلم هلل وللعلمإذ كان أهله يطلبو  ؛ا منهاة خير  مل

 
 

ء الت وإن تكن عقيمات، فصار هؤال، وكانوا يصبرون على تلك الحواش ي املطو  هادات والوظائفيطلبونه للش

كهم، وورع في سمتهم وسلو  ى  ون إال خالصات يجوزون بها االمتحانات. وكانوا علماء عاملين لدينهم أهل تقؤ ال يقر 

ها فال لومن جه   ،رفها فقد عرفهامن عَ  صاروا على حال  ، كثر التالميذأدرسين و هم وعلنهم، فصار بعض املوسر  

نها م، وفيما ذكرنا بالنظر إلى الواقع ثير املواجعقول في هذا الباب تطول، وتوالن   .(3)«يسأل عن الخبر

 .تعالى كفاية إن شاء هللا

ية جامعات والكليات الشرعمي البرامج الشرعية وخططها في الفإذا تقرر هذا فينبغي على مصم  

   -بحكم املخالطة في الجامعات  -وا املختلفة أال ينجر  
 مو البرامج والخطط فيإلى ما يخوض فيه مصم 

ي إلى العلوم الدنيوية، من تصميمها بحيث تراعي حاجات السوق ومتطلبات أرباب العمل وما يؤد  

  اينبغي أن يكون تبع  كان ال بد  منه، فإذا  ،نيعمثل هذا الص   ا، فإن  تجاريًّ  وتنفيقهاتسويقها 
 

 في ال أصال

طالب العلم الشرعي على اإلخالص الدائم لتحريض التصميم برامج العلوم الشرعية، مع الحرص على 

 وأسباب االرتزاق ة ي  وعدم االلتفات إلى املكاسب املاد  
 
  أعلم.جه. وهللامه وتخر  التي قد تترتب على تعل

 
ا
 ا: مقاصد طلب اثانف

ّ
 ة:بعفّ لعلظم الشعفة الت

وتبعية  ،ومعانيهما ة تتمثل في الكتاب والسنةالعلوم الشرعية نوعان: أصلي   قلنا فيما مض ى إن  

مات هذا  شأ بسببه. األصلهي بمثابة مقد 
َ
أنهينا الكالم في مقاصد العلوم قد و  وآالته ولواحقه وما ن

 ة، فنقول:بعي  لوم الشرعية الت  ة. وآن األوان اآلن لبيان مقاصد العة األصلي  الشرعي  

                                                      
 .95( إرشاد القاصد إلى أسنى املقاصد، ص 1)

ظر 2)  (.289/ 1ات، )( الن 

 م.1946، 655مجلة الرسالة، العدد "، التعليم في جديد أسلوب" بعنوان له مقال في( 3)



 

 

 

 م2016 إبريل 17-15 املوافق هـ1437 رجب 10-8   املؤتمر العاملي للتعليم الشرعي وسبل ترقيته

 57 مقاصد العلم الشرعي وتوظيفها في طرق تعليمه

   ،رحمه هللا ،هـ(808)ت ي ابن خلدون سم  يُ 
ة، بعلوم املقاصد والعلوم األصلي   علومَ المته في مقد 

اتب مقصودة علوم: صنفين على العمران أهل بين املتعارفة العلوم»ة باآلالت: قال رحمه هللا: بعي  الت  
 
 الذ

ات رعي 
 

فسير  من كالش ات ،الكالم وعلم فقهوال والحديث الت  بيعي 
 
ات وكالط  هي وموعل الفلسفة، من واإللهي 

ة لهذه وسيلة ة العلوم آلي  ات والحساب وغيرهما كالعربي  رعي 
 

)أو . وقد أخذ كثيرون عن ابن خلدون (1)«للش

 مقاصد وآالت.علوم الشرع:  فشاع القول بأن  هذه القسمة لعلوم الشريعة: غيره( 

 
 
 ة بأنها مقصودة لذاتها،قوله عن العلوم األصلي   ي االصطالح إال أن  ة فه ال مشاح  ورغم أن

 رادلم يُ ا في اإلسالم فالعوأم   ،يوهم بمذهب الفالسفة الذي يطلبون العلوم لذاتها وتسميتها باملقاصد،

 قنا تشمل التفسير والحديثبعية في إطالالعلوم الت   كما أن   للعمل ال للعلم نفسه. -كما أسلفنا  -

لهما، وهي حصيلة فهوم العلماء  ، فهذه ليست آالت لفقه الكتاب والسنة وإنما هي ثمار  فقهوال

  
 في العلوم الشرعية: أصنافز بين ثالثة واستنباطاتهم منهما. وبالتالي فنحن نمي 

   علوم آلي  
، ومصطلح وبيانكالعربية من نحو ولغة كعلم التجويد، و مات(، ة )أو مقد 

 .الفقهوأصول  ورجاله، الحديث

   ة ويليهما إجماع الصحاب ة، وهما فقط الكتاب والسنة بمعانيهما املباشرة.وعلوم أصلي

 وآثارهم.

  صوص الشرعيةلحقة، وهي ما أنتجته عقول العلماء من فهوم مختلفة للن  وعلوم ُم، 

 .ارتباط صوصبالن  ى لها وتفريعات شت  

  ه املقاصد ال شك  وهذة. وقد سبق لنا تفصيل القول في مقاصد العلوم األصلي  
 
لى ع حاكمة

ا ةالعلوم التبعي    رورة، فينبغي استصحاب هذهبالض  والتابع ما يحكم األصل يحكم الفرع  ألن   ؛أيض 

ة للعلوم التبعية من آالت وملحقات، بحكم املقاصد هاهنا. ورغم ذلك تظل هناك مقاصد خاص  

 بعية. وسنتكلم عنها في نقطتين:طبيعتها الت  

 ة.ة اآللي  لوم الشرعي  مقاصد الع (ه)

 ة امللحقة.مقاصد العلوم الشرعي   (و)

  ينبغيا وفي خالل ذكر هذه املقاصد نذكر ما ينبني عليها مم  
 
 مها.ها وتعليم  اعتباره في تعل

 :توظيفهاا ةاآللفّ ة الشعفّ العلظم  أ( مقاصد

 يات:غا ثالثالعلوم اآللية هي وسائل خادمة للعلوم األصلية )الكتاب والسنة(، ولها 

 وجانب من  ،وهو مقصد علم التجويد ،اا صحيح  : معرفة كيفية نطقها نطق  األولى

 علم القراءات.

                                                      
 (.738/ 1( تاريخ ابن خلدون )1)
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 علوم الحديث رواية، وجانب مقصد وهو  ،غير الثابت من: تمييز الثابت منها والثانية

 من علم القراءات.

 وهو مقصد علم أصول الفقه ،: فقهها وفهم املراد منها على نحو صحيحةوالثالث، 

 وعلوم العربية من نحو ولغة وبيان.

  هذه املقاصدا يترتب على ومم  
 
 :ثالثة أمور  م والتعليمفي التعل

  العلوم إال بالقدر الذي يحقق  دراسة هذهط في ع والتبس  ال ينبغي التوس  : اأحده
نها. م غاية كل 

يام بفرض وذلك للق تها،ذرو ق فيها وبلوغ ستثنى من ذلك تخصيص طائفة قليلة من أهل العلم للتعم  ويُ 

هذا هـ( 808)توللرجوع إليهم فيما يشكل منها ويحتاج إلى بيان. وقد أوضح ابن خلدون  ،الكفاية فيها

 : رحمه هللا ،املعنى بأوضح بيان فقال

ا» تي العلوم فأم 
 
 لاملسائ وتفريع فيها الكالم توسعة في حرج فال  مقاصد هي ال

ة واستكشاف
 
نا طالبها يزيد كذل فإن   واألنظار  األدل

 
 ملعانيها اوإيضاح   ملكته في تمك

ا. املقصودة تي العلوم وأم 
 
ة مثل لغيرها آلة هي ال  ينبغي فال  وأمثالهما واملنطق العربي 

  فيها نظر يُ  أن
 

عيُ  وال . فقط الغير  لذلك آلة هي حيث من إال   وال  الكالم فيها وس 
ُ
 فر عت

. غير ال  له آلة هي ما منها املقصود إذ املقصود عن لها مخرج ذلك ألن   ؛املسائل

ما
 
 فيه ما مع الغو   بها االشتغال وصار  املقصود عن خرجت ذلك عن خرجت فكل

ما. فروعها وكثرة بطولها ملكتها على الحصول  صعوبة من  عن اعائق   ذلك يكون  ورب 

ات املقصودة العلوم تحصيل
 
 ر يقص والعمر  أهم   شأنها أن   مع ،وسائلها لطول  بالذ

ورة هذه على الجميع صيلتح عن ة العلوم بهذه االشتغال فيكون  ،الص   اييع  تض اآللي 

  للعمر 
 

رون فعل كما وهذا. يغني ال  بما وشغال
 
حو  صناعة في املتأخ  نطقامل وصناعة الن 

هم الفقه وأصول  فاريع من وأكثروا فيها الكالم دائرة أوسعوا ألن   تواالستدالال  الت 

ما املقاصد، من رهاوصي   آلة كونها عن أخرجها بما  ائلومس أنظار  لذلك فيها يقع ورب 

غو  نوع من فهي املقصودة العلوم في بها حاجة ال 
 
ة أيضا وهي الل مين مضر 

 
 على باملتعل

مين ألن   ؛اإلطالق
 
 لها،بوسائ اهتمامهم من أكثر  املقصودة بالعلوم اهتمامهم املتعل

 على يجب فلهذا املقاصد؟ب يظفرون فمتى الوسائل تحصيل في العمر  قطعوا فإذا

مين
 
ة العلوم لهذه املعل  ،سائلهام من يستكثروا وال  ،شأنها في يستبحروا ال  أن اآللي 

هوا م وينب 
 
ته به نزعت فمن. عنده به ويقفوا منها الغرض على املتعل  إلى لكذ بعد هم 

ل من ش يء
 
وغ يرَق  به وكفاية بذلك اقيام   نفسه من ورأى الت 

 
 راقيامل من شاء ما له فل

ا   أو  صعب 
 
ر   وكل   سهال   ملا ميس 

ُ
 .(1)«له لقخ

                                                      
 (.739/ 1( تاريخ ابن خلدون )1)
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رحمه  ،هـ(597)ت ما ذكره ابن الجوزي هاعن مقاصدبعلوم اآللة ومن األمثلة على الخروج 

ا املشتغلينمنتق   ،هللا  بعلم القراءات في زمنه: د 

  بالقراآت يشتغل أحدهم إن  »
 
 جمعها في عمره أكثر  فيفني وتحصيلها ةالشاذ

 أيتر  مافرب   ،والواجبات الفرائض معرفة عن ذلك ويشغله ،بها قراءواإل وتصنيفها

 ر صد  الت   حب   حمله ماورب   ،الصالة يفسد ما يعرف وال  قراءلإل يتصدى مسجد إمام

 ولو  .العلم عنهم ويأخذ العلماء يدي بين يجلس أال  على الجهل بعين رى يُ  ال  حتى

 
 
 ثم   ،به العمل ثم   ،فهمه ثم   ،ألفاظه قويموت ،القرآن حفظ املراد أن   لعلموا رواتفك

   فسالن   صلحيُ  ما على اإلقبال
  ثم ،أخالقها ر ويطه 

 
 .رعالش علوم من باملهم   شاغلالت

 .(1)«األهم   غيره فيما مانالز   تضييع الفاحش الغبن ومن

 م الحديث في زمنه:و بعلوما قاله في نقد املشتغلين 

ي أعمارهم استغرقوا قوما إن  »   وجمع فيه والرحلة الحديث اعسم ف 
 
 الكثيرة رق الط

  :قسمين على وهؤالء .الغريبة واملتون  ةالعالي   األسانيد وطلب

 مشكورون  وهم ،سقيمه من الحديث صحيح بمعرفة الشرع حفظ قصدوا قسم

  يُ  إبليس ن  إ إال  القصد هذا على
 عين فرض هو  اعم   بهذا يشغلهم بأن   عليهم سلب 

ي واالجتهاد ،همعلي يجب ما معرفة من ي هوالتفق   الالزم أداء ف   فترى  الحديث... ف 

 هل وقعت ولو  ،فيها ما يدري  وال  الكتب ويجمع سنة خمسين ويسمع يكتب ثاملحد  

ي حادثة  ماعلس إليه دون يترد   الذين هةاملتفق   أحداث بعض إلى الفتقر  صالته ف 

 ...منه الحديث

ا هممقصودُ  يكن ولم الحديث سماع أكثروا قوم: الثاني القسم  أرادوا وال  ،صحيح 

ما الطرق، بجمع غيره من حيحمعرفة الص  
 
 والغرائب، العوالي مرادهم كان وإن

 ،لغيري  ليس ما األسانيد من ولي ا،فالن   لقيت أحدهم: ليقول  البلدان فطافوا

  غيري... وهذا عند ليست أحاديث وعندي
 
  بمعزل  اإلخالص من هكل

 
 مقصودهم ماوإن

 .(2)«واملباهاة ياسةالر  

م املقصودة بكل علة على تحصيل امللكة ل في دراسة هذه العلوم اآللي  عو  أن يُ : واألمر الثاني

ا في نفسه في  ال منها  د حفظ املسائل والقواعد، بل الحفظ للقواعد واملسائل ليس مقصود  على مجر 

ماهذه العلوم، كما في العلوم الشرعية األصلي  
 
بقدر ما يعين على تنمية امللكة،  ة من كتاب وسنة، وإن

،ففي دراسة النحو وتدريسه
 

ينبغي أن يصل املتعلم إلى درجة القدرة على إدراك معاني التركيبات  ، مثال

ى فيما ل مثال اختالف املعنَم ز في الُج ، فيمي  مات وتصريفاتها وحركات أواخرهالالعربية بحسب مواقع الك

 لو ُح 
 
 على أنه ملت كلمة ما أو جملة

ُ
 ،صول الفقها خبر أو مفعول أو نعت أو حال، وهكذا، وفي دراسة أ

                                                      
 .101( تلبيس إبليس، ص 1)

 .103( تلبيس إبليس، ص2)
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سنة هل الكتاب والنصوص تمييز أنواع األلفاظ في القدرة على ينبغي أن يصل املتعلم إلى درجة  ،مثال

، وكيف ماوكيف يجمع بينه ص  م هذا النص على هذا الن  قد  أو مجمل أو مؤول، ومتى يُ  هذا ظاهر أو نص  

 
ُ
 حمل على ات

 
ة بقي   وهكذا فيوكيف ُيجري القياس ويستنبط العلة، وكيف يعترض عليها، سخ ومتى، لن

،وفي علوم الحديث. األصول قواعد 
 

ينبغي أن يصل إلى درجة يستطيع فيها الحكم على الحديث  ، مثال

ة وضعف   ح  ا. ص   وردًّ
 

  واملقصود هاهنا أن  ا قبوال
ُ
 تنظير ب عليه الا يغلس تدريس  در  هذه العلوم ال ينبغي أن ت

دريس هو مط من الت  هذا الن   ألن  ، مرينوالت   طبيقالت  مثيل و الت  ا يغلب فيه ليًّ َم ا عَ ، بل تدريس  والتحفيظ

  والجبر ي امللكة، كما في تدريس الحسابالذي يقو  
 
واملهارات  قة بالصناعات، بل وفي تدريس العلوم املتعل

يل مقاصد ا في تحصها، فالتنظير والتحفيظ ال يجدي كثير  ياقة والخياطة ونحو باحة والس  ة كالس  الحركي  

  تفتقده كثير  املنحى الَعَملي التطبيقي وهذا هذه العلوم. 
ُ
 علومص لتدريس الخص  من الكتب التي ت

 تُ فما في علم أصول الفقه، ، وال سي  ةالشرعية اآللي  
َ
  خ

 ،ظيربصبغتها التي تميل إلى التن ،ج هذه الكتبر 

  تذليل بها ُيقصد» :رحمه هللا ،كما قال الغزالي ،األصول  مع أن   ،فقه ال فقهاءاظا ألصول الف  ُح 
ُ
 ق رُ ط

له يصير  أن إال  الفقه أصول  في فائدة ال » :رحمه هللا ،هـ(748)ت الذهبي وقال. (1)«للمجتهدين االجتهاد  
 ُمحص 

ا بور  نفسه، أتعب بل! اشيئ   يصنع لم إمامه تقليد يفك   ولم عرفه فإذا به، مجتهد 
 
ةالح نفسه على ك  في ج 

ُيقال، الوظائف، لتحصيل يقرأ كان وإن مسائل.   (2)«الخبال من ضرب   وهو  الوبال، من فهذا ول 

في  إن   :وإعادة النظر جديدت  خاضعة للتطوير وال : أن  هذه العلوم ينبغي أن تظل  واألمر الثالث

در س
ُ
 الشكل وال في وإن   ،املحتوى واملسائل التي ينبغي أن ت

ُ
املعيار ، و عرض فيهترتيب الذي ينبغي أن ت

فهذه . نفسه جدوى )املحتوى والشكل( املختارين هو مدى إفضائهما إلى مقصد العلم اآللي علىالحاكم 

  ألنفسها، مقصودة غير  وسائل هي حيث من الوسائل»و ،العلوم وسائل محضة
 
 حيثب للمقاصد تبع   هي ماوإن

ل لو  حيثوب الوسائل، سقطت املقاصد سقطت لو   
وص 

ُ
ل لم دونها املقاصد إلى ت  فرضنا لو  وبحيث بها، ُيتوس 

 ُج  املقاصد عدم
 
ملا وعليه فال وجه، في نظري،  .(3)«كالعبث تكون  كانت بل اعتبار، للوسائل يكن لم ملة

 ومفي تدريس العل الشروحو ث بكتب املتون واملختصرات والحواش ي التشب  من  بديه بعض الناسيُ 

  عَ ، و ةالشرعي  
ج والتدر   بطنعم لهذه الطريقة إيجابياتها في الض   الطريقة املثلى في التدريس.ذلك  همد 

ا وتيسير الحفظ، ولكن لها سلبياتها ركيز على الحفظ مرين، والتفي إغفال تنمية امللكة بالتدريب والت   أيض 

إليه علوم العصر في ما وصلت  وعدم مواكبتها وإمالل الدارس، ،أكثر من الالزم، والتعقيد اللفظي

وطرق عرض املعلومات باستخدام الخرائط املفاهيمية والرسوم الهيكلية، واستخدام  ،وسائل التدريس

ُرق عَ  ،وغير ذلك من وسائل تعليمية ،الصورة والفيديو
ُ
ا في جدواهالتربوية  الدراساتأثبتت  ،ض  ر  وط

تور قال الدك ه.لدارس لاكرة طويلة األمد عند االذوتثبيته في  ،فيهوتعزيز امللكة  ،وتقريبه ،تيسير العلم

 جهله: الفقيه يسع ال  الذي الفقه كتابه: أصول  ماتعايض السلمي في مقد  

                                                      
 .342ص  ،( املستصفى1)

لم، ص2)  .41( زغل الع 

 (.353/ 2)( املوافقات 3)
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  املختصرات، حفظ عن اسالن   ممَ ه   فتعُ ضَ  الحديث العصر  في»
َ
 أفهامهم رتصُ وق

 دراسة في يقضونه ما الوقت من يجدوا ولم املبهمات، من فيها ما إدراك عن

  من الت،املطو  
 

  روحالش
 
  من جديد نوع إلى فاحتاجوا فات،واملؤل

 
 يكون  فات،املؤل

ال ُم  العبارة سهل  .طريق بأيسر  الفقه أصول  من للمقصود حص 

  التي العلوم من ال  ،اآللة علوم من الفقه أصول  كان ام  ـول
ُ
 ماوإن   ،لذاتها قصدت

 اإليه يطمئن   بطريق ،الحرام من الحالل ومعرفة ،الدين في الفقه إلى لللتوص  

ا أر  لم العلم، طالب بها ويقتنع ،العالم  لمالع هذا صياغة إعادة في اإلسهام من بأس 

  على املحافظة مع ر،ميس   بأسلوب
ُ
 نوبي بينه التقريب ومحاولة وقواعده، سسهأ

ر  من الثمرة ؤخذفتُ  لمانالع   ليمتزج الفقه،   .يانعة ةطري   املثم 

ف وما  هابلغت وجهلهم التراث كتب عن اسالن   ابتعاد من رينالغيو  بعض منه يتخو 

  بتلك اكتفوا هم إن وأسلوبها
 
 وال  قلالن   من دهيؤي   ما له أرى  ال  الحديثة، فاتاملؤل

  قلالن   فإن   العقل؛ من
 
 جل   هللا حكم ومعرفة ،ينالد   في هبالتفق   باألمر  جاء ماإن

  وعال 
 
دنا به... ولم والعمل حيحالص   ريقبالط  ير غ كتاب بقراءة وعال  جل   هللا يتعب 

دنا ولم كالمه، سوى  كالم بحفظ وال  ،كتابه ياتُمع فهم في باالجتهاد هللا يتعب   م 

 ،ولهرس كالم إال  ومفهومه خلقه من أحد منطوق كالم في باالجتهاد وال  املختصرات،

م
 
ى هللا عليه وسل

 
 من ر تقر   ما وفق فيها ظر والن   لهاتأم   يجب ةحج   هو  الذي ،صل

  العقل اوأم   .واالستدالل الفهم قواعد
 
 ر بأيس الحق   عن البحث ضرورة يقتض ي هفإن

  يُ  ال  وأن وأقربها، وسيلة
 جة الدروب سلوك في هعمرَ  اإلنسان عضي 

  مع املتعر 
 
 نهتمك

 .(1)«املستقيم بالطريق الغاية إلى الوصول  من

 :توظيفهاا لحقةمقاصد العلظم الشعفة الُم ب( 

هي ف ،ر الكتاب والسنة وفقههماالعلوم الناشئة عن تدب   ،كما أسلفنا ،امللحقة هيالعلوم 

فقه  :ةيوالفقه بشق   ،والحديث درايةهاداتهم في هذه النصوص. كالتفسير، واجت العلماءحصيلة فهوم 

من  «الكتاب والسنة»، ألصق بالعلوم األصلية وفقه القلوب. وهذه العلوم، ال شك   ،األعمال الظاهرة

  ، العلوم اآللية
 دراستها وغايةالف ذكرها، ظر إلى العلوم اآللية الس  يها كثيرون باملقاصد، بالن  بل يسم 

 :وطلبها، هي كما يأتي

 ألفاظ معرفة معاني  .1
 
تاج حها ال تفي باملطلوب، فيُ املادة اللغوية وحَد  ألن   :ةالكتاب والسن

  
صوصاني رين الشارحة ملعإلى النظر في أقوال الفقهاء واملفس  ن م ، وهم في األكثر أدق  الن 

   وبسياقاتهاصوص هم أخبر بالن  ص، ألن  اللغويين في تعيين معنى الن  
قة الواسعة والضي 

  ،املختلفة وبقرائنهاة، واللغوية والحالي  
 
مقصود ف العلم بمن اللغويين والنحويين، فيتوق

                                                      
 .9( أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص 1)
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 هم من هذه الجهةكالُم  ظر في كالمهم، فشابهعلى الن  في كثير من األحيان لفظ الشارع 

 العلوم اآللي  
 
 لفقه املراد بالنص. ة من لغة ونحو وأصول، في كونه وسيلة

2.  
 
 اال وجوه، وغالب  ص ذو طبقات من املعنى، وحم  فالن   :ص ومحتمالتهبيان آفاق معاني الن

 ن للد  ال يتبي  
 
 ه إال بعد الوقوف على أقوال املفس  ارس هذا كل

 
 راح والفقهاء ومارين والش

. ص   ذكروه من وجوه ملا يدل عليه الن 

ه باملثال الحي   .3
 
فق

 
ليشالنتاج الفقهي والتفسيري والحديثي ف :التدريب على الت

 
  ك

 
هائلة  ثروة

 صوص والتفق  ر الن  ة لتدب  لي  من التطبيقات واألمثلة العَم 
 
ة يها مر  الع الدارس عله فيها، وباط

 ويبني على هيئتها.ة يستطيع أن ينسج على منوالها، ر  بعد امل

 ومم  
 
 :ثالثة أمور م والتعليم ا يترتب على هذه املقاصد في التعل

دَرس و هذه العلوم امللحقة ينبغي أن  : أن  اأحده
ُ
 ت

ُ
صوص ال معزولة عنها، س مقترنة بالن  در  ت

 ،ولةعز س املسائل مدر  ا كثيرة في علوم الفقه، فتُ ه يغيب أحيان  في التفسير والحديث، لكن   واقع  وهذا 

ا،  ا أو جزئيًّ يًّ
 
  عن النصوص املنتجة لها. كل

 
 ل اجتهادات العلماء واستنباطاتهم وتفريعاتهموبذلك تشك

  وإسقاطاتهم على واقعهم
 
به  ص  تحجب الن   طبقة  وتغي 

 
  بدال

، في وفي هذاحه وتكشف عنه،  من أن توض 

بعيالشرعي نظري، خروج عن غاية هذا العلم    الت 
 
الشرعي األصلي ال العلم الشرعي  للعلم بوصفه ثمرة

  األصلي بحد ذاته.
 
ا لف ر الس  وقد حذ ن عواستنباطاتهم ول االنشغال بأقوال العلماء ُح من أن يَ قديم 

 ض ير  مسعود، ابن بلغ» :قال رحمه هللا، ،التيمي إبراهيم االنشغال بالنصوص الشرعية نفسها، فعن

 : قال ثم فمحاه به، أتوه حتى بهم يزل  مفل به، عجبون يُ  كتابا ناس عند أن   عنه، هللا
 
 تابالك أهل هلك ماإن

وعن علي بن أبي طالب، رض ي هللا عنه، قال:  .(1)«ربهم كتاب وتركوا علمائهم، كتب على أقبلوا أنهم قبلكم،

ما فمحاه، رجع إال  كتاب   عنده كان من على أعزم»
 
اس، هلك فإن عوا حيث الن   وتركوا علمائهم، أحاديث تتب 

ما: ُيقال»: هـ(، رحمه هللا175)تسعد  بن الليث قال، و (2)«ربهم ابكت
 
اس ُيقبل حين القرآن ُيرفع إن  على الن 

ُتب،
ُ
ون  الك ب  لون  كان»هـ(، رحمه هللا: 505)توقال الغزالي  .(3)«القرآن ويتركون  عليها، وُيك   كتب يكرهون  األو 

اس يشتغل ئال ل   الكتب؛ وتصنيف األحاديث ر  وعن القرآن، وعن لحفظ،ا عن بها الن  ر التدب 
 
قال . و (4)«والتذك

ص   ما وأعلى األيام، نفائس فيه ُصرفت ما أولى إن  »هـ(، رحمه هللا: 852)تابن حجر العسقالني 
ُ
 بمزيد خ

اة الشرعية بالعلوم االشتغاُل  االهتمام ة، خير  عن املتلق   هللا كتاب على مدارها أن   في عاقل   يرتاب وال  البري 

ة قَتفى،امل ه وسن   
ا العلوم: باقي وأن   املصطفى، نبي  ة وهي لفهمهما، الت  آ إم 

 
ال  أجنب أو  املطلوبة، الض 

 
 عنهما، ية

                                                      
 (. وقال املحقق: إسناده صحيح.419/ 1( سنن الدارمي )1)

 (. وفي إسناده جابر الجعفي: ضعيف.1/271(. وابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، )314/ 5( ابن أبي شيبة، املصنف، )2)

 .179الليل، صن نصر املروزي، مختصر قيام ( محمد ب3)

 (.79/ 1( الغزالي، إحياء علوم الدين، )4)
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ة وهي ار  لف»هـ(، رحمه هللا: 676)توقال النووي  .(1)«املغلوبة الض  مون يُ  ال  كان الس   
 
 إال  والفقه الحديث عل

 .(2)«وغيرهما والفقه بالحديث عنه شتغالاال  من فليحذر  حفظه وإذا القرآن، حفظ ملن

 الثانياألمر و 
 
ا . وهذومراميه ا عن معاني النص  حمد االستطراد في هذه العلوم بعيد  ه ال يُ : أن

ضايا ال عالقة لها مباشرة بفقه النص، كق من علوم أخرى يكثر وروده في التفاسير التي تسهب في قضايا 

ا يشيع وجوده في كل القصص اإلسرائيلية وغير ذلك تفاصيالكالم والنحو والتفريع الفقهي و  تب مم 

 التفسير.

 الثالثاألمر و 
 
 ص  القدسية التي هي للن   تهادريس هذه العلوم ال ينبغي إعطاء ماد  ه في ت: أن

  ، ألن  نفسه
 ص يتعالى عنهما، و بشري تؤثر فيه عوامل الزمان واملكان، والن   لة اجتهاد  ها في املحص 

َ
 ر  هو ث

 د متجد  
َ
ب  خ  وَ ص 

ُ
 تشبع منه العلماء على كثرة الرد  وال  ،تفنى عجائبهال  ،ود  ل

 
في  ل. وهذا التقديس تمث

في املدرسة األثرية التي تمنع االجتهاد بالرأي وتوجب االقتصار على ما قاله قدماء علوم التفسير: 

  
 التيو حد في الفقه، في املدارس املذهبية التي توجب االقتصار على مذهب وا :رين، وفي الفقهاملفس 

 ت باب االجتهاد بعد عصر األئمة.سد  

 

                                                      
 (.3/ 1( ابن حجر، فتح الباري، )1)

 (.38/ 1( النووي، املجموع شرح املهذب، )2)
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 الخاومة

 نتائج البحث وتوصياته:أهم وأذكر فيها 

 :فكاآلتي النتائجأهم ا أم  

من أفضلها تقسيم الغزالي الذي  دت تقسيمات العلوم عند علماء املسلمين، ولعل  تعد   .1

 مات.ومتم   تتنقسم إلى أصول وفروع ومقدما ةأن العلوم الشرعي فيه ذكر 

راهن الوقت الوالذي آل إليه الحال في  ،ت مقاصد العلم في الفكر الوضعي في أطوار شتىمر   .2

 الن   ذاته بغض  هو أن  العلم يطلب ل
 
 .املترتبة عليهلية مرة العَم ظر عن الث

 اإلسالم والقرآن إلى طلب العلوم الد   .3
ُ
نيوية والتعر ف على الحقائق الكونية تختلف نظرة

م  للخرة،  عن نظرة
 
الحضارة الغربية لها. فالعلوم الدنيوية والحقائق الكونية في اإلسالم ُسل

 
 
وطريق إلى اإليمان بعالم الغيب، بينما هي، فيما آلت إليه الحضارة الغربية، مقصودة

 لذاتها، ومحصورة في نطاق هذا العالم وهذه الدار ال تتجاوزهما.

: أحدهما ، مأمور  به في اإلسالم لتحقيق مقصدين:طلب العلوم غير الشرعية )الدنيوية( .4

وحكمة وإحسان  التعر ف من خالله على الخالق جل  جالله وصفاته الجليلة من علم  

ة  وإبداع. هما أو كليهما: العام  لألم  : أحد  فعين العام  والخاص  واملقصد الثاني: تحقيق الن 

ة، والخاص  لطالب هذه العلوم وُمبتغيها  .والبشري 

ن أحدهما: نصوص العلم الشرعي   .5 قي  ن من ش  : هو "علم ما جاءت به النبوة" وهو يتكو 

م. وهو ما أطلقنا عليه العلوم الشرعية األصلي  ومعانيهما الكتاب والسنة ات ة. والثاني: مقد 

شأ بسببه، وهو ما أطلقنا عليه العلوم الشرعي   األول  تحصيل الشق  
َ
 ةوآالته ولواحقه وما ن

 ة. وهي نوعان: آالت وملحقات.بعي  الت  

6.  
 

م وهي االستماع والفهم والتفه   :ةلي  ة نوعان: أو  ة األصلي  رعي  مقاصد طلب العلوم الش

 
 
ة: وهي العمل به ونيل ثواب هللا عز  وجل ونيل رضاه وتبليغه رديد والحفظ، ونهائي  والت

   ونشره، وهي ترتد  
 هاية إلى مقصد واحد هو العمل به.في الن 

ا نفسه، وبمأن تنسجم مقاصد تعليم العلوم الشرعية مع مقاصد العلم الشرعي ينبغي  .7

أن  املقصد األساس للعلم في اإلسالم هو العمل، فينبغي للتعليم الشرعي أن يستهدف هذه 

 الغاية ال أن ُيغرق في الجانب الن  
 
م على حساب الجانب ظري والث

 
قافي واملعلوماتي للمتعل

 
 
  أي ،طبيقيربوي الت  الت

 
م للعلم في نفسه ومجتمعهالت

 
 ،ركيز على تعظيم حجم استثمار املتعل

ا في وسائل  مقدار مفرداتهال على تعظيم   جوهريًّ
 

مينتقييم امللديه، وهذا يقتض ي تعديال  
 
 تعل
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  ،في الغالب ،التي تعتمد
 

راتة والكتابي  فهي  على االختبارات الش  
 

 ة، بأن ُيضاف إليها مؤش

ة،   وقياسات َعَملي 
 
 .الب بعلمه في نفسه ومجتمعهتقيس وتراقب مدى عمل الط

. 

  في العلم الشرعي  ا أو ابتداء  ض  ه تمح  ا قصُد ا ليس مشروع  م  م   .8
 
كر الحسن طلبه من أجل الذ

د االلتذاذ وملجر   ،ةي  اس، ومن أجل املال واملنافع املاد  ونيل شرف منزلة اإلمامة عند الن  

 ة.واملتعة العقلي  

9.  
 

لذاتها ومقصدها األساس يختلف  ة هي وسائل محضة غير مرادة  ة اآللي  رعي  العلوم الش

  
رعي الش ص  ة قراءة الن  مكين من كيفي  الت   ها تكاد تنحصر في:ولكن   ،نوع منها بحسب كل 

، كما في علوم الحديث، ص  ة الن  ت من صح  جويد، والتثب  بصورة سليمة، كما في علم الت  

 
 
 ا كما في علوم يح  ا صحص فقه  ن من فقه الن  والتمك

 
 البيان وأصول الفقه.و حو غة والن  الل

راستها ودفسير وشروح الحديث املقصد في طلبها كالفقه والت   ،ة امللحقةالعلوم الشرعي   .10

 
 
ة، وبيانوالس   الكتاب ألفاظ معاني معرفة :ل فيينبغي أن يتمث ص   معاني آفاق ن   الن 

ه على دريبوالت   ،ومحتمالته فق   .الحي   باملثال الت 

 :فكاآلتي البحث ما يوص ي بها وأم  

ة الكتاب في الشارع نصوص تحظى أن .1 ن  ة والس  ها هي ن  أل ؛الشرعي التعليم في كبرى  بأولوي 

ص وأن لها، ة وما عداها خادم  العلوم الشرعية األصلي   عليم برامج في لها ُيخص  ط الت 
َ
ط

ُ
 ه،وخ

رات من روس، املقر  ا والد  ا قدر   في رعيالش العلم طالب يتخر ج ال  بحيث تها،بمكان يليق كافي 

هائية مراحله  
لم   وقد إال  الن 

َ
ا صوصالن   هذه من وافرة بُجملة   أ الع 

 
ا اط

 
فظ ا وح   . وفهم 

كر، والفقه الفروع تدريس ُيمَزج أن .2 ه يمكن ما وسائر  والف    َعد 
 
ر  ثمار  من ثمرة دب   في الت 

صوص هوالت   الن  ه ببيان فيها، فق  ص   عن َمنشئ  ة ،الن   منه، اطهواستنب عليه، انبنائه وكيفي 

 . فحسب املدلول  ال  الداللة، ووجه ليلالد   تدريس أي

صوص أن ُيسبق تدريس وخطط التدريس علىة عليمي  الت  حرص في بناء البرامج يُ  أن .3  الن 

ر  هللتفق   الشرعية حو  اآللة علوم من يلزم ما بتدريس والتدب   صول وأ والبيان واللغة كالن 

ها الفقه، مات ألن   . له مقد 

ز  أن .4
 
  العلوم وسائر  بل ة،ن  والس   الكتاب تعليم في ُيرك

 
 الفهم على ،املرتبطة بهما ةرعي  الش

ر  واالستيعاب ة مهارات   من يشمله بما) والتدب   تركيبو  وتحليل وتطبيق مقارنة   من لياعُ  عقلي 

 اأيض   مقصود الحفظ بل الناس، عضب يقولهقد  كما الحفظ، ذم   يعني ال  وهذا(. وإبداع

  أرض   وهو  أوضحنا، كما
 
ما ر،والتدب   للفهم وقاعدة

 
 مقصد يطغى أن فقط املذموم وإن

ظ ف  م الفهم مقصد على والجمع الح   .والتفه 
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ط في دراسة العلوم اآللي   .5 ع والتبس    ة إال بالقدر الذي يُ ال ينبغي التوس 
  منحق 

ها. ق غاية كل 

  وُيستثنى من ذل
ق في كل  للتع ينك تخصيص طائفة قليلة من املختص  بلوغ علم منها و  م 

 .ذروته، وذلك للقيام بفرض الكفاية فيه

ة على تحصيل امللكة املقصودة بكل   .6 ل في دراسة العلوم اآللي  د منها ال على مج علم   أن ُيعو  ر 

ا في نفسه  في هذه حفظ املسائل والقواعد، فالحفظ للقواعد واملسائل ليس مقصود 

 
 

ما بقدر ما يعين على تنمية ة األصلي  رعي  العلوم، كما في العلوم الش
 
ة من كتاب وسنة، وإن

 امللكة املطلوبة من هذه العلوم.

 ة اآللي  أن  العلوم  .7
 
للتطوير والتجديد وإعادة النظر: إن  في املحتوى  ينبغي أن تظل  خاضعة

 
 

در س وإن  في الش
ُ
عرَ  كلواملسائل التي ينبغي أن ت

ُ
، واملعيار ض فيهوالترتيب الذي ينبغي أن ت

الحاكم على جدوى )املحتوى والشكل( املختارين هو مدى إفضائهما إلى مقصد العلم اآللي 

 .نفسه

دفسير وشروح الحديث كالفقه والت   ،امللحقةة بعي  الشرعية الت  أن  العلوم  .8
ُ
َرس ينبغي أن ت

 
 
در س مقترنة

ُ
  وت

 
صوص ال معزولة ه يغيب عنه بالن  ا، وهذا واقع  في التفسير والحديث، لكن 

ا، عن الن   ا أو جزئيًّ يًّ
 
ا كثيرة في علوم الفقه، فُتدر س املسائل معزولة، كل ملنتجة صوص اأحيان 

ل اجتهادات العلماء واستنباطاتهم وتفريعاتهم وإسقاطاتهم على واقعهم   
 
لها. وبذلك تشك

 من
 

به بدال ص  وتغي   تحجب الن 
 
حه وتكشف عنه، وفي هذا  أن طبقة  

خروج عن غاية توض 

 
 

 للعلم الش
 
بعي بوصفه ثمرة   وليس هو رعي األصلي هذا العلم الشرعي الت 

 
عي ر العلم الش

 .ذاته األصلي بحد  

ه ال ُيحمد االستطراد في العلوم .9
 
ا عن معاني الن   ة امللحقةالشرعي   أن ا ومراميه. وهذ ص  بعيد 

  فاسير التييكثر وروده في الت  
ُ
ه أخرى ال عالقة لها مباشرة بفق سهب في قضايا من علوم  ت

 حو والت  ، كقضايا الكالم والن  ص  الن  
َ
وغير ذلك  ةصص اإلسرائيلي  فريع الفقهي وتفاصيل الق

ا يشيع وجوده في كتب الت  م    فسير.م 

ه في تدريس العلوم .10
 
تها القد فسير كالفقه والت   ،ة امللحقةالشرعي   أن ة ي  سال ينبغي إعطاء ماد 

لة اجتهاد  بشري    
ها في املحص  ص  نفسه، ألن     التي هي للن 

 
كان، مان واملر فيه عوامل الز  تؤث

  
ر  متجد 

َ
ص يتعالى عنهما، وهو ث ود   د  والن 

ُ
ب  َول ص 

َ
اء تشبع منه العلم، ال تفنى عجائبه، وال خ

 .د  على كثرة الر  

11.   
 على أرباب العلوم الشرعية بتفريعاتها املختلفة أن يحد 

 
ى ة مقاصد كل علم منها علدوا بدق

 
 
 ة ووضوح امللكةوجه التفصيل، وإن كان ذلك العلم من علوم اآللة فعليهم أن يحددوا بدق

ا يزنون به مسائل  املقصود الحصول عليها من تعلمه، ثم  يجعلوا هذه التحديدات ميزان 

ا ل ال هذا العلم وتفريعاته، وطرق تدريسه، بحيث يستبقون ما كان خادم   
لمقصد محص 

ا    لها، ويعرضون عم 
  سوى ذلك، وهو كثير.للملكة أو مقو 

 
ضرورة ترتيب   عنهذا فضال
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ة التدريسفي  مسائل هذه العلوم لها ، وتحصيبحسب قوة إفضائها إلى مقصد العلم أولوي 

 للملكة املنشودة منه.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين
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 المصادر تالمراجع

 الكتب، عالم ،(ت.د) ،(ط.د) ،(مفلح ابن) الراميني مفرج بن محمد بن مفلح بن محمد املرعية، واملنح رعيةالش اآلداب 

 .القاهرة

 ميريالند النشر، أمانة ،1ط م،1998/ هـ1419 عطار، ليلى التربوية، الجوزي ابن آراء . 

 م،2002/ هـ1423 ،1ط لقنوجي،ا البخاري  الحسيني هللا لطف بن علي بن حسن بن خان صديق محمد العلوم، أبجد 

 .بيروت حزم، ابن دار 

 م،1998/ هـ1419 ،1ط السريحي، يحيى هللا عبد: تحقيق الشوكاني، محمد بن علي بن محمد األدب، ومنتهى الطلب أدب 

 .بيروت حزم، ابن دار 

 (ط.د) السالم، عبد بن العز  السلمي الحسن بن السالم عبد بن العزيز  عبد الدين عز  األحكام، عمدة شرح األحكام إحكام، 

 .مصر املحمدية، السنة مطبعة ،(ت.د)

 بيروت املعرفة، دار  ،(ت.د) ،(ط.د) الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الدين، علوم إحياء. 

 ر،عم محمد املنعم عبد: تحقيق األكفاني، بن األنصاري  ساعد بن إبراهيم بن محمد املقاصد، أسنى إلى القاصد إرشاد 

 .القاهرة العربي، الفكر  دار  ،(ت.د) ،(ط.د)

 1ط األرناؤوط، شعيب: تحقيق البستي، حبان بن أحمد بن حبان بن محمد حبان، ابن صحيح تقريب في اإلحسان، 

 .بيروت الرسالة، مؤسسة م،1988/ هـ1408

 آلفاقا دار  م،1979/ هـ1399 ،2ط األندلس ي، حزم بن سعيد بن أحمد بن علي النفوس، مداواة في والسير  األخالق 

 .بيروت الجديدة،

 "م1946 ،655 العدد الرسالة، علي الطنطاوي، مجلة ،"التعليم في جديد أسلوب. 

  الرياض التدمرية، دار  م،2005/ هـ1426 ،1ط السلمي، نامي بن عياض جهله، الفقيه يسع ال  الذي الفقه أصول. 

 هـ1415 ،(ط.د) الشنقيطي، الجكني القادر  عبد بن املختار  محمد بن األمين محمد بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان أضواء /

 . بيروت الفكر، دار  م،1995

 هـ1411 ،1ط إبراهيم، السالم عبد محمد: تحقيق الجوزية، القيم بن بكر  أبي بن محمد العاملين، رب عن املوقعين إعالم /

 .بيروت العلمية، الكتب دار  م،1991

 هـ،1397 ،4ط األلباني، الدين ناصر  محمد: تحقيق البغدادي، لخطيبا ثابت بن علي بن أحمد العمل، القول  اقتضاء 

 .بيروت اإلسالمي، املكتب

 ،بيروت املعرفة، دار  م،1990/ هـ1410 ،(ط.د) الشافعي، إدريس بن محمد األم. 

 ر،املعاص الفكر  دار  م،2000/هـ1421 ،1ط دويدري، وحيد رجاء العملية، وممارسته النظرية أساسياته العلمي البحث 

 .دمشق الفكر، ودار  بيروت،

 يقتحق ،(الجد) القرطبي رشد بن أحمد بن محمد املستخرجة، ملسائل والتعليل والتوجيه والشرح والتحصيل البيان :

 .الرباط-بيروت اإلسالمي، الغرب دار  م،1988/ هـ1408 ،2ط وآخرين، حجي محمد

 م1934 ،51 العدد القاهرة، الرسالة، مجلة ل،فيص روحي الشعور؟"، محمد العلم يميت هل: واألدب العلم "بين . 

 نب الرحمن عبد ،(األكبر الشأن ذوي  من عاصرهم ومن والبربر  العرب تاريخ في والخبر  املبتدأ ديوان) خلدون  ابن تاريخ 

 .بيروت الفكر، دار  م،1988/ هـ1408 ،2ط شحادة، خليل: تحقيق خلدون، بن محمد

 دار  هـ،1417 ،1ط عطا، القادر  عبد مصطفى: تحقيق البغدادي، الخطيب ثابت نب علي بن أحمد وذيوله، بغداد تاريخ 

 .بيروت العلمية، الكتب
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  ور،عاش بن الطاهر  محمد ،«املجيد الكتاب تفسير  من الجديد العقل وتنوير  السديد املعنى تحرير » والتنوير التحرير 

 . تونس للنشر، التونسية الدار  م،1984

 املطبعة م،1931 ،(ط.د) صقر، العزيز  عبد: تحقيق الزرنوجي، اإلسالم برهان أو  الدين برهان م،التعل طريق املتعلم تعليم 

 .القاهرة الرحمانية،

 ان والتوزيع، للنشر  الفرقان دار  م،1983 الفرحان، إسحاق واملعاصرة، األصالة بين اإلسالمية التربية  .عم 

 م،1983 ،1ط وآخرين، الطنجي تاويت ابن: تحقيق ليحصبي،ا موس ى بن عياض القاض ي املسالك، وتقريب املدارك ترتيب 

 .املغرب فضالة، مطبعة

 بيروت، العربية، النهضة دار  م،1982 ساعاتي، االجتماعية، حسن البحوث تصميم  

  يب،الط محمد أسعد: تحقيق حاتم، أبي بن الرازي  محمد بن الرحمن عبد ،(العظيم القرآن تفسير ) حاتم أبي ابن تفسير 

 .السعودية العربية اململكة الباز، مصطفى نزار  مكتبة هـ،1419 ،3ط

  ر ) عطية ابن تفسير  يةعط بن تمام بن الرحمن عبد بن غالب بن الحق عبد ،(العزيز الكتاب تفسير  في الوجيز  املحر 

 .بيروت العلمية، الكتب دار  هـ،1422 ،1ط محمد، الشافي عبد السالم عبد: تحقيق األندلس ي،

  هـ1420 ،1ط شاكر، أحمد: تحقيق الطبري، يزيد بن جرير  بن محمد ،(القرآن تأويل في البيان امعج) الطبري  تفسير /

 . بيروت الرسالة، مؤسسة م،2000

  مصر للكتاب، العامة املصرية الهيئة م،1990 رضا، علي بن رشيد محمد ،(املنار تفسير ) الحكيم القرآن تفسير. 

  يم،الرح عبد بن املقصود عبد بن السيد: تحقيق املاوردي، محمد بن محمد بن علي ،(والعيون  النكت) املاوردي تفسير 

 .بيروت العلمية، الكتب دار  ،(ت.د)

  1ط املوجود، عبد أحمد وعادل معوض محمد علي: تحقيق الواحدي، محمد بن أحمد بن علي الوسيط، التفسير، 

 .بيروت العلمية، الكتب دار  م،1994/ هـ1415

 بيروت الفكر، دار  م،2001/ هـ1421 ،1ط الجوزي، بن محمد بن علي بن الرحمن عبد ينالد جمال إبليس، تلبيس. 

  يروتب الثقافية، املكتبة ،(ت.د) األزهري، اآلبي السميع عبد بن صالح القيرواني، زيد أبي ابن رسالة شرح الداني الثمر. 

 هـ1414 ،1ط الزهيري، األشبال أبو : تحقيق النمري، البر  عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوسف وفضله، العلم بيان جامع /

 .السعودية العربية اململكة الجوزي، ابن دار  م،1994

 بي،القرط الدين شمس الخزرجي األنصاري  فرح بن بكر  أبي بن أحمد بن محمد ،(القرطبي تفسير ) القرآن ألحكام الجامع 

 .القاهرة املصرية، لكتبا دار  م،1994/ هـ1384 ،2ط اطفيش، وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق

 فاملعار  مكتبة الطحان، محمود: تحقيق البغدادي، الخطيب ثابت بن علي بن أحمد السامع، وآداب الراوي  ألخالق الجامع 

 .الرياض والتوزيع، للنشر 

 هـ،1422 ،1ط شمس، عزيز  محمد: تحقيق تيمية، بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد الدين تقي املسائل، جامع 

 .املكرمة مكة الفوائد، عالم ار د

 م،1997/ هـ1418 ،1ط الجوزية، القيم بن بكر  أبي بن محمد والدواء، الداء أو  الشافي الدواء عن سأل ملن الكافي الجواب 

 .املغرب املعرفة، دار 

 ى الشهاب حاشية
َ
 ي،الخفاج عمر  بن محمد بن أحمد الدين شهاب ،(الراض ي وكفاية القاض ي عناية) البيضاوي  تفسير  َعل

 .بيروت صادر، دار  ،(ت.د)

 مصر السعادة، دار  م،1974/ هـ1394 األصبهاني، نعيم أبو  أحمد بن هللا عبد بن أحمد األصفياء، وطبقات األولياء حلية. 

 م،2007/ هـ1428 العجمي، يزيد اليزيد أبو : تحقيق األصفهاني، الراغب محمد بن الحسين الشريعة، مكارم إلى الذريعة 

 .القاهرة م،السال  دار 

 ،الرباط-بيروت اإلسالمي، الغرب دار  م،1994 ،1ط القرافي، إدريس بن أحمد الدين شهاب الذخيرة . 

 بيروت األعلمي، مؤسسة هـ،1412 ،1ط الزمخشري، هللا جار  أحمد بن عمرو  بن محمود األخيار، ونصوص األبرار  ربيع. 
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 العربية املؤسسة م،1980 ،1ط عباس، إحسان: تحقيق األندلس ي، حزم بن سعيد بن أحمد بن علي حزم، ابن رسائل 

 .بيروت والنشر، للدراسات

 علي: حقيقت األلوس ي، الحسيني هللا عبد بن محمود الدين شهاب املثاني، والسبع العظيم القرآن تفسير  في املعاني روح 

 .بيروت العلمية، الكتب دار  هـ،1415 ،1ط عطية، الباري  عبد

 ماز  بن عثمان بن دأحم بن محمد العلم، زغل اي 
َ
 اإلسالمية، الصحوة مكتبة العجمي، ناصر  بن محمد: تحقيق الذهبي، ق

 .الكويت

 وزي، ثم التركي الحنظلي، واضح بن املبارك بن هللا عبد والرقائق، الزهد  الكتب ار د األعظمي، الرحمن حبيب: تحقيق املر 

 .بيروت العلمية،

   1، دار نهضة مصر، طمحمد الغزالي واملسلمين، العرب تأخر  سر. 

 الكتب إحياء دار  ،(ت.د) ،(ط.د) الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق ماجه، بن القزويني يزيد بن محمد ماجه، ابن سنن 

 .القاهرة العربية،

 (ت.د) ،(ط.د) الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحقيق السجستاني، إسحاق بن األشعث بن سليمان داود، أبي سنن، 

 .بيروت ة،العصري املكتبة

 رة بن عيس ى بن محمد الترمذي، سنن  مكتبة م، شركة1975/ هـ1395 ،2ط شاكر، أحمد: تحقيق الترمذي، موس ى بن َسو 

 .مصر الحلبي، البابي مصطفى ومطبعة

 مكتبة م،2002/ هـ1422 ،1ط األلباني، الدين ناصر  محمد وفوائدها، فقهها من وش يء الصحيحة األحاديث سلسلة 

 .الرياض والتوزيع، للنشر  املعارف

 دار  م،1992/ هـ1412 ،1ط األلباني، الدين ناصر  محمد األمة، في السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة 

 .الرياض املعارف،

  ماز  بن عثمان بن أحمد بن محمد النبالء، أعالم سير اي 
َ
 م،1985/ هـ1405 ،3ط األرناؤوط، شعيب: تحقيق الذهبي، ق

 .بيروت ،الرسالة مؤسسة

 مكتبة م،2003/ هـ1423 ،1ط حامد، الحميد عبد العلي عبد: تحقيق البيهقي، علي بن الحسين بن أحمد اإليمان، شعب 

 .الرياض الرشد،

 م هللا رسول  أمور  من املختصر  الصحيح املسند الجامع) البخاري  صحيح
 
ى هللا عليه وسل

 
 بن محمد ،(وأيامه وسننه صل

 .بيروت النجاة، طوق  دار  هـ،1422 ،1ط الناصر، ناصر  بن زهير  محمد: تحقيق البخاري، إسماعيل

 بيروت اإلسالمي، املكتب األلباني، الدين ناصر  محمد وزياداته، الصغير  الجامع صحيح. 

 م هللا رسول  إلى العدل عن العدل بنقل املختصر  الصحيح املسند) مسلم صحيح
 
ى هللا عليه وسل

 
 الحجاج بن مسلم ،(صل

 .بيروت العربي، التراث إحياء دار  ،(ت.د) الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق النيسابوري، القشيري 

 هـ1425 ،1ط سويدان، املساحي حسن: تحقيق الجوزي، بن محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين جمال الخاطر، صيد /

 .دمشق القلم، دار  م،2004

 يجي ضعف يات خر 
 
راسات كل

رعية الد 
 

ات ضوء في املمكنة، والحلوُل  األسباب، أهم  : الش أيمن  ربوي،الت تراثنا في التعليم أدبي 

يات: اإلسالمي العالم دول  في الجامعية اإلسالمية الدراسات مؤتمر  صالح، أعمال  قطر، جامعة وآفاق، تحد 

 م.2014/هـ1435

 بيروت رفة،املع دار  ،(ت.د) الفقي، حامد محمد: تحقيق يعلى، أبي بن محمد بن محمد الحنابلة، طبقات. 

  بيروت البيان، دار  مكتبة ،(ت.د) ،(ط.د) الجوزية، القيم بن بكر  أبي بن محمد الحكمية، الطرق. 

 هـ،1379 ،(ط.د) الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق العسقالني، حجر  بن علي بن أحمد البخاري، صحيح شرح الباري  فتح 

 .بيروت املعرفة، دار 

 ي الر اغب عجالة  
َتَمن 

ُ
تاب   يجتخر  في امل ي، البن «َوالليلة الَيوم َعَمل  » ك   

ن   م،2001/ هـ1422 ،1ط الهاللي، عيد بن سليم الس 

 . بيروت حزم، ابن دار 
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 ،اإلسالمي، املكتب م،1983/ هـ1403 ،2ط األلباني، الدين ناصر  محمد: تحقيق خيثمة، أبو  النسائي حرب بن زهير  العلم 

 .بيروت

 ،الهدى. نور  مكتبة ،(ت.د) محمود، الدين صالح: تحقيق العثيمين، صالح بن محمد العلم 

 هـ،1379 ،(ط.د) الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق العسقالني، حجر  بن علي بن أحمد البخاري، صحيح شرح الباري  فتح 

 .بيروت املعرفة، دار 

 ابن دار  هـ،1421 ،2ط الغرازي، يوسف بن عادل: تحقيق البغدادي، الخطيب ثابت بن علي بن أحمد واملتفقه، الفقيه 

 .السعودية العربية اململكة الجوزي،

 الرؤوف عبد طه: تحقيق السلمي، الحسن بن السالم عبد بن العزيز  عبد الدين عز  األنام، مصالح في األحكام قواعد 

 .القاهرة األزهرية، الكليات مكتبة م،1991/ هـ1414 سعد،

 العربي، الكتاب دار  هـ،1407 الزمخشري، هللا جار  أحمد بن عمرو  بن محمود التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف 

 . بيروت

 اإلسالمي، الكتاب دار  ،(ت.د) ،(ط.د) البخاري، أحمد بن العزيز  عبد الدين عالء البزدوي، أصول  شرح األسرار  كشف 

 .القاهرة

 "اإلسالمية، الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس السرجاني، راغب ،"عاملا تصبح كيف 

http://www.islamweb.net، 3الدرس. 

 1ط شاهين، علي محمد: تصحيح الخازن، الشيحي عمر  بن إبراهيم بن محمد بن علي التنزيل، معاني في التأويل لباب، 

 . بيروت العلمية، الكتب دار  هـ،1415

 هـ1424 ،2ط ،الحلواني فؤاد طلعت: تحقيق رجب، بن أحمد بن الرحمن عبد الحنبلي، رجب ابن الحافظ رسائل مجموع /

 .مصر والنشر، للطباعة الحديثة الفاروق م،2003

 بيروت الفكر، دار  ،(ت.د) ،(ط.د) النووي، شرف بن يحيى الدين محيي املهذب، شرح املجموع. 

 م،قاس بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق تيمية، بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد الدين تقي الفتاوى، مجموع 

 .النبوية املدينة الشريف، املصحف لطباعة فهد امللك مجمع م،1995/ هـ1416

 بيروت الفكر، دار  هـ،1416 ،1ط الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، اإلمام رسائل مجموعة. 

  حديث م،1988/ هـ1408 ،1ط املروزي، الحجاج بن نصر  بن محمد الوتر، وكتاب رمضان وقيام الليل قيام مختصر 
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