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فقه التعلم ومقاصد الشريعة

د .فتحية مسعود دمحم الطابوين -جامعة اجلفرة–كلية اآلداب–قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.
مقدمة البحث
احلمد ﵁ الذي علم اإلنساف ما مل يعلم  ،والذي يفتح للناس أبواب العلم واحلكمة والفهم .
معلما  ،فكاف العلم يف القرآف الذي نزؿ عليو ،
والصالة والسالـ على خَت خلقو الذي بعث للناس ً
والسلوؾ والعمل الذي عمل بو.
أماًن.
ورضي هللا عن الصحابة الكراـ الذين ورثوا العلم من النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -فكانوا للناس أمنًا و ً
إف لفقو التعلم أمهية ابلغة يف حياة الفرد واجملتمع والدولة؛ ألنو يوضح فقو مراتب التعلم من ًنحية
التقدًن والتأخَت ،ويبُت فقو التعلم بُت األحكاـ الشرعية أيها واجب وأيها مستحب وآخر مكروه وزلرـ،
ومن الذي يستحق االىتماـ ومن ال يستحق ،ومن حاف وقت العمل بو ،ومن ميكن أتخَت احلديث عنو
ليس تقليالً منو ،وإمنا مراعاة لفقو األولوايت يف التعلم حسب الواقع والزمن الذي ٖتياه األمة
لذا جعلنا ىذا البحث يربط بُت علمُت شريفُت لكل منهما أمهية كبَتة يف رلاؿ التشريع اإلسالمي ،ومها
فقو األولوايت يف التعلم وعلم ادلقاصد الشرعية ،فأوضحنا اىتماـ التشريع اإلسالمي ابألولوايت يف
التعلم يف تقريره لألحكاـ الشرعية ادلختلفة ،كما وأييت البحث ليحدد العالقة بُت ىذين العلمُت ،حيث
ترتبط مقاصد الشريعة وكلياهتا اخلمس بفقو التعلم حيث راعت مقاصد الشريعة األولوايت يف التعلم يف
فروعها ،بل إف ىذه ادلقاصد مبنية على أساس مراتب األعماؿ ومقاصدىا من حيث كوف بعضها أوىل
من بعض ،فإف منها ما جيب أف يقدـ ،ومنها ما ينبغي أف يؤخر ،وبعضها أىم من بعض  ،بل يقدـ ما
حقو التقدًن ،ويؤخر ما حقو التأخَت بناء على ادلقصد الشرعي الذي تكمن فيو مصلحة اجملتمع.
لذا جعلنا البحث من مقدمة وأَربعة مباحث وخا٘تة تتضمن ألىم النتائج والتوصيات على النحو التايل:
ادلبحث األوؿ :تعريف فقو التعلم وأمهيتو.
وفيو مطلباف:
ادلطلب األوؿ :تعريف فقو التعلم.
ادلطلب لثاين :أمهية فقو التعلم
ادلبحث الثاين :عالقة ادلقاصد الشرعية بفقو التعلم.
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وفيو مطلباف:
ادلطلب األوؿ :ا﵀افظة على العقل.
ادلطلب لثاين :أولوية فرض العُت على فرض الكفاية.
ادلبحث الثالث :منهج التفكَت العلمي ونشر العلم وفق مقصد حفظ العقل.
وفيو مطلباف:
ادلطلب األوؿ :الشريعة اإلسالمية تدعو إىل منهج التفكَت العلمي.
ادلطلب لثاين :نشر العلم ابلنسبة الفرد واألمة أو اجملتمع.
ادلبحث الرابع  :اآلداب الشرعية لتحقيق التعلم ومقصد حفظ العقل.
وفيو ثالثة طالب:
ادلطلب األوؿ :طلب العلم.
ادلطلب لثاين :آداب ادلعلم.
ادلطلب الثالث :األسباب ادلعينة على طلب العلم.
املبحث األول  :تعريف فقه التعلم وأمهيته.

وفيو مطلباف:
ادلطلب األوؿ :تعريف فقو التعلم.
ادلطلب لثاين :أمهية فقو التعلم.
سيتم يف ىذا احلديث عن تعريف فقو التعلم يف اللغة واالصطالح،وادلقاصد يف اللغة واالصطالح مث
بياف أمهية الفقو هبذا العلم وتطبيقو يف حياة األمة.
املطلب األول :تعريف فقه التعلم ومقاصد الشرعية.

أ .تعريف الفقه:

كلمة الفقو مكونة من الفاء والقاؼ واذلاء" ،ىي تدؿ على إدراؾ الشيء والعلم بو ،تقوؿ :فقهت
احلديث أفقهو ،وكل عامل بشيء فهو فقيو ،مث اختص بذلك علم الشريعة ،فقيل لكل عامل ابحلالؿ
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واحلراـ :فقيو ،وأفقهتك الشيء ،إذا بيَّنتو لك  ،والفقو :العلم ابلشيء والفهم لو ،وغلب على علم
الدين ،لسيادتو وشرفو وفضلو على سائر أنواع العلم كلو (. )1
قاؿ الراغب األصفهاين  ":الفقو ىو التوصل إىل علم غائب بعلم شاىد .فهو أخص من العلم ،قاؿ
ِِ
تعاىل[ :فَم ِاؿ ىؤَال ِء ال َقوِـ َال ي َكادو َف يػ ْف َقهو َف ح ِديثًا]( ،)2وقاؿِ :
ُت َال يػَ ْف َق ُهو َف]( )3إىل
َ َُ
[ولَك َّن ادلُنَافق َ
ْ َ ُ َ ُ َ
َ
()4
غَت ذلك من اآلايت  ،والفقو العلم أبحكاـ الشريعة .يقاؿ :فَػ ُقو الرجل فقاىة ،إذا صار فقهياً" .
من ىذه النصوص اللغوية وغَتىا ،نستنبط أمرين اثنُت:
األوؿ :معٌت الفقو يف اللغة الفهم والعلم ابلشيء ،أو ىو فهم ما يريده ادلتكلم خاصة ،ومنهم من يقصر
مفهومو على علم األمور اخلفية الدقيقة اليت ٖتتاج إىل نظر وأتمل واستدالؿ .
خص الفقو بعلم الدين ،أو العلم أبحكاـ الشريعة كلها.
والثاين :أف العرؼ قد َّ
وىذا ادلعٌت الشرعي العاـ ىو الذي كاف معروفاً عند السلف يف العصور ادلتقدمة ،قبل أف خيصصو
ادلتأخروف من الفقهاء واألصوليُت .يف التعريف ادلشهور بقوذلم" :الفقو ىو معرفة األحكاـ الشرعية
العملية ادلكتسبة من أدلتها التفصيلية" (.)5

(َ )1م َقايِيس اللُّغَ ِة ِألَِِب ا ْحلُس ْ ِ
َٛتَ َد بْ ِن فَا ِر ِس بْ ِن َزَك ِرَّاي .﵀قق :عبد السالـ دمحم ىاروف ،دار الفكر1399،ىػ 1979 -ـ/4(،
ُت أ ْ
َ
ُ
)442؛ لساف العرب
ادلؤلف :دمحم بن مكرـ بن على ،أبو الفضلٚ ،تاؿ الدين ابن منظور األنصاري ،دار صادر – بَتوت ،ط( 1414 - )3ىػ (/13
. )522
( )2سورة النساء اآلية ()78
( )3سورة ادلنافقوف اآلية ()7
()4ادلفردات يف غريب القرآف ،ادلؤلف :أبو القاسم احلسُت بن دمحم ادلعروؼ ابلراغب األصفهاين ،ا﵀قق :صفواف عدًنف الداودي
دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بَتوت ط( 1412 - )1ىػ ص .384
( )5هناية ا﵀تاج إىل شرح ادلنهاج ،ادلؤلف :مشس الدين دمحم بن أِب العباس أٛتد بن ٛتزة شهاب الدين الرملي  .دار الفكر ،بَتوت،
ط (أخَتة )1404 -ىػ1984/ـ  )31 /1(-؛ فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطالب ادلعروؼ ْتاشية اجلمل (منهج
الطالب اختصره زكراي األنصاري من منهاج الطالبُت للنووي مث شرحو يف شرح منهج الطالب) ادلؤلف :سليماف بن عمر بن منصور
العجيلي األزىري ،ادلعروؼ ابجلمل .دار الفكر  ،)21 /1( ،فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القوؿ ادلختار يف شرح
غاية االختصار (ويعرؼ بشرح ابن قاسم على منت أِب شجاع)،ادلؤلف :دمحم بن قاسم بن دمحم بن دمحم ،أبو عبد هللا ،مشس الدين
الغزي ،ويعرؼ اببن قاسم واببن الغرابيلي  .بعناية :بساـ عبد الوىاب اجلاِب .اجلفاف واجلاِب للطباعة والنشر ،دار ابن حزـ  ،بَتوت
– لبناف ،ط( 2005 - ،)1ـ  ،ص . 22
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ب .تَّ ْع ِر ُ ِ
ْم:
يف الْعل ُ
ِ
ِ
اف والْيَ ِق ِ
 - 1الْعِْلم ِيف اللُّغَ ِة :يُطْلَ ُق َعلَى الْم ْع ِرفَِة والش ُ ِ
َّيءَ أ َْعلَ ُموُ ِع ْل ًما
ُت ،يػُ َقاؿَ :عل ْم ُ
ُّعور َوإلتْػ َق َ
َ َ
ُ
ت الش ْ
()1
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اؿ
األمَر َوتَػ َعل َموُ :أَتْػ َقنَوُ قَ َ
َيَ :ما َش َع ْر ُ
َعَرفْػتُوَُ ،ويػُ َقاؿَ :ما َعل ْم ُ
تَ ،ويػُ َقاؿَ :عل َم ْ
ت ٓتَََب قُ ُدومو أ ْ
)
2
(
ْ ِ
َّيء أعلموُ علماَ :عرفتوِ ،ابلْ َك ْس ِر ،فَػ َه َذا َك َما ترى مل يفرؽ بَُت الْعلم وادلعرفة،
اجلَْوَىري :علمت الش ْ
ينهما ظَاىرِ ،ألَف الْمعرفَة إِ ْد َراؾ اجلزئياتَ ،والْعلم إِ ْد َراؾ الكليات.
َوالْفرؽ بَ َ
و ِ
صوؿ ُ ِ
َّي ِء ِيف الْ َع ْقل.
َ ْ
اصطالَ ًحاُ :ى َو ُح ُ
ص َورة الش ْ
ِ
ات :والْمعٌت ْ ِ ِ ِ
ِ ِ
وقَاؿ ِ
احلَقيق ُّي للَ ْف ِظ الْعِْل ِم ُى َو ْ
وـَ ،ولَوُ
اإلد َر ُاؾَ ،وذلََذا الْ َم ْع ٌَت ُمتَػ َعلَّ ٌق َوُى َو الْ َم ْعلُ ُ
َ َ
ب الْ ُكلّيَّ َ َ ْ َ
صاح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََتبِ ٌع ِيف ْ
صوؿ يَ ُكو ُف َوسيلَةً إلَْيو يف الْبَػ َقاء َوُى َو الْ َملَ َكةُ ،فَأُطْل َق لَْف ُ
ظ الْع ْلم َعلَى ُك ٍّل مْنػ َها؛ إ َّما َحقي َقةً
احلُ ُ
ِ
اص ِطالَ ِحيَّةً أ َْو َرلَ ًازا َم ْش ُه ًورا (. )3
ُع ْرفيَّةً أَ ِو ْ
تَّع ِر ُ ِ
يم َوتَ َعل ٌم
ْ
يف تَ ْعل ٌ
ِ
ِ
ِ
ص َد ُر َعلَّ َم:
َّعلُّ ُم ُمطَا ِوعُ التػ َّْعلي ِم ،يػُ َقاؿَ :علَّ ْمتُوُ الْعلْ َم فَػتَػ َعلَّ َموَُ .والتػ َّْعل ُيم َم ْ
َّعلُّ ُم لُغَةًَ :م ْ
ص َد ُر تػَ َعلَّ َمَ .والتػ َ
التػ َ
يػُ َقاؿَ :علَّ َموُ إِذَا َعَّرفَوَُ ،و َعلَّ َموُ َوأ َْعلَ َموُ إِ َّايهُ فَػتَػ َعلَّ َموَُ ،و َعلِ َم األ ْمَر َوتَػ َعلَّ َموُ :أَتْػ َقنَوُ .والعلم من صفات هللا -
عز وجل-العليم  ،والعامل والعالـ .
ِ ِ
اجلَ ْهل .وعلم علماً ،وعلم ىو نفسو  ،ويفرؽ ابن جٍت بُت ادلتعلم والعامل ،فادلتعلم ىو حاؿ
يض ْ
َوالْع ْل ُم نَق ُ
الشخص الذي يتعلم ،ويوصف وىو يف أوؿ طريق احلصوؿ على العلم ،فإذا ما طاؿ بو الطريق ،واشتغل
شلارستو حىت بدا وكأنو صنع فيو مسى عادلاً.
وعلمت الشي أعلمو علماً :عرفتو ،وتقوؿ علم وفقو ،أي تعلم وتفقو ،وعلم وفقو أي ساد العلماء
والفقهاء.

( )1لساف العرب  ،مادة "علم" .ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت ،ادلؤلف :أٛتد بن دمحم بن علي الفيومي مث احلموي ،أبو
العباس .ادلكتبة العلمية – بَتوت ،مادة "علم".
()2منتخب من صحاح اجلوىري،ادلؤلف :أبو نصر إمساعيل بن ٛتاد اجلوىري الفاراِب .مادة"علم"
( )3شرح ادلواقف للجرجاين  62 / 1وما بعدىا ط .مطبعة السعادة 1325ىػ؛ لكليات معجم يف ادلصطلحات والفروؽ اللغوية
ادلؤلف :أيوب بن موسى احلسيٍت القرميي الكفوي  ،أبو البقاء احلنفي  .ا﵀قق :عدًنف درويش  -دمحم ادلصري .مؤسسة الرسالة -
بَتوت 204 / 3وما بعدىا؛ ادلستصفى ،ادلؤلف :أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي ٖ.تقيق :دمحم عبد السالـ عبد الشايف
دار الكتب العلمية ،ط(1413 ،)1ىػ 1993 -ـ .25 / ،1
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ِ
ِ
التػَّعلُّم ِ
َّي ِء َعلَى َما ُى َو َعلَْي ِو َعلَى َسبِيل الثَِّق ِةَ .و َجاءَ ِٔتَْع ٌَت:
اصطالَ ًحا َوالْع ْل ُم أَيْ ً
ضاُ :ى َو ْاعت َق ُ
َُ ْ
اد الش ْ
)
1
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صل َواح ٌد ،إِالَّ أ َّ
ص ٔتَا َكا َف
اختَ َّ
ضا  .قَاؿ َّ
الْ َم ْع ِرفَة أَيْ ً
َف اإلِْ ْعالَ َـ ْ
ِْ ْ
ب :التػ َّْعل ُيم َواإلِْ ْعالَ ُـ ِيف األ َ
الراغ ُ
ِ
ِبِِخبا ٍر س ِري ٍع ،والتػَّعلِيم اختَ َّ ِ
ِ
صل ِمْنوُ أَثػٌَر ِيف نػَ ْف ِ
س الْ ُمتَػ َعلِِّمُ .رَّٔتَا
َْ َ َ ْ ُ ْ
ص ٔتَا يَ ُكو ُف بتَ ْك ِري ٍر َوتَكْث ٍَتَ ،ح َّىت ََْي ُ
()3
)
2
(
استػع ِمل التػَّعلِيم ِٔتَعٌت اإلْ ِِعالَِـ إِذَا َكا َف فِ ِيو تَ ْك ِرير َْضلو {أَتػُعلِّمو َف َّ ِ ِ ِ
ج الْ َم ْع ٌَت
ْ
ُْ ْ
ْ ُ َْ
اَّللَ بدين ُك ْم} َ .والَ َخيُْر ُ
ٌ
ُ َُ
ِ
ص ِطالَ ِح ُّي لِلتػ َّْعلِي ِم َع َّما ذُكَِر.
اال ْ
وىذه التعريفات جامعة للمراد بفقو التعلم فهي تشمل كل النواحي اليت تدخل ضمنو من فهم وتعلم
وتفكَت وتدبر يف األحكاـ الشرعية وادلقاصد الشرعية للحفاظ على العقل حىت يؤدي وظيفتو كما
جيب.
ج -تعريف املقاصد يف الشريعة اإلسالمية.

أوالً :ادلقاصد يف اللغة:
ادلقاصد ٚ:تع مقصد فيقاؿ :قصد يقصد قصداً ومقصداً ،وعليو فإف ادلقصد لو معاف لغوية كثَتة منها:
1ػ االعتماد والتوجو واستقامة الطريق قاؿ تعايل    ﴿:
. )4(﴾
 -2التوسط وعدـ اإلفراط والتفريط قاؿ تعاىل ،)5(﴾   ﴿:وقاؿ الرسوؿ –
(.)6

ملسو هيلع هللا ىلص" -القصد القصد تبلغوا"

( )1لساف العرب ،وادلصباح ادلنَت ،والصحاح مادة " :علم ".
( )2مفردات الراغب ص . 348
( )3سورة احلجرات اآلية (.)16
( )4سورة النحل اآلية .)9(.
( )5سورة لقماف اآلية .)19(.
( )6البخاري ،كتاب الرفاؽ ،ابب القصد وادلداومة على العمل.
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اثنياً :ادلفهوـ االصطالحي للمقاصد:
مقاصد الشريعة اإلسالمية ىي ٌٚتلة ادلعاين واألىداؼ والغاايت اليت تضمنتها أحكاـ الشرع وأدلتو ،أو
غاايت التشريع اإلسالمي ومراميو وأىدافو.
عرفها الريسوين بقولو" :إف مقاصد الشريعة ىي الغاايت اليت وضعت الشريعة ألجل ٖتقيقها دلصلحة
َّ
(.)1
العباد"
عرفها نور الدين اخلادمي  ":ادلقاصد ىي ادلعاين ادللحوظة يف األحكاـ الشرعية ،وادلًتتبة عليها سواء
َّ
أكانت تلك ادلعاين حكما جزئية أـ مصاحل كلية أـ مسات إٚتالية وىي تتجمع ضمن ىدؼ واحد ،ىو
تقرير عبودية هللا ومصلحة اإلنساف يف الدارين" (.)2
ومن خالؿ مالحظتنا دلا سبق من التعريفات لكل من الفقو والتعلم وادلقاصد صلد أف ٚتيعها جاءت
ٔتعٌت فهم وادراؾ الشيء والعلم بو ومعرفة األحكاـ الشرعية العملية ادلكتسبة من أدلتها التفصيلية
ومقاصدىا ادلًتتبة عليها سواء أكانت تلك ادلعاين حكما جزئية أـ مصاحل كلية أـ مسات إٚتالية وىي
تتجمع ضمن ىدؼ واحد  ،وقد ارتبطت ٚتيعها ابألحكاـ الشرعية .
املطلب الثاين :أمهية فقه التعلم:

إف لفقو التعلم أمهية كبَتة كباقي أنواع الفقو ،فالعلم بو يدعوًن لًتتيب األعماؿ ،وبياف ما جيب أف يقدـ
زلرـ ،وأيُّهما يستحق االىتماـ وبذؿ اجلهد ،وأيُّهما ال
ويؤخر ،وما ىو واجب وما ىو مستحب ،وأيها ّ
يستحق ،ومن الذي حاف وقت العمل بو ،وأيُّهما يؤخر احلديث عنو ال للتقليل من قيمتو وإمنا مراعاة
لفقو ترتيب التعلم يف حياة األمة ٔتا َيقق ادلصلحة للمجتمع.
وما أحوج األمة اإلسالمية اليوـ إىل بياف ىذا النوع من الفقو ؛ إلف اذلدؼ من التعليم يف الشريعة
ب ِز ْدِين ِعل ًْما﴾()3حىت تثبت أفئدهتم
اإلسالمية ىو زايدة علم ادلسلمُت مصداقاً لقولو تعاىل ﴿ َوقُل َّر ِّ

( )1الريسوين (أٛتد)،نظرية ادلقاصد عند الشاطيب ،ص(.)7
( )2اخلادمي (نور الدين)،االجتهاد ادلقاصدي حجيتو ،ضوابطو ،رلاالتو ،ج(،)1ص()53-52؛نقال عن علم ادلقاصد الشرعية
،لنور الدين اخلادمي ،مكتبة العبيكاف ،الرايض ،السعودية ،ط(1421،)1ىػ2001ـ ،ص(.)17
)(3سورة طو اآلية ()114
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اَّلل الَّ ِذين آمنُوا ِِبلْ َقو ِل الثَّابِ ِ
ت ِيف
على اإلسالـ ابلعمل أبحكامو مصداقاً لقولو تعاىل  ﴿:يُثَبِّ ُ
ت َُّ َ َ
ْ
()1
اد َك﴾(.)2
ا ْْلَيَاةِ الدنْ يَا َوِيف ْاْل ِخ َرةِ ﴾ وقولو َ ﴿ :ك َذلِ َ
ك لِنُ ثَبِّ َ
ت بِ ِه فُ َؤ َ
َّ
إف قضية التعلم اليوـ ،قد دخلها دخن كثَت ،وشابتها شوائب كثَتة ،إف ىذا االختالؿ يف ادلوازين

عاجلتو الشريعة من خالؿ احلث على الفهم الصحيح للواقع الذي تعيشو األمة ،وفهم ادلقاصد الكلية
واألىداؼ الرئيسة من التعليم وادلبادئ اليت جاءت هبا الشريعة ،فإدراؾ الواقع الذي َييط ابألمة وفهمو
حري أبف يؤدي إجيابيات واضحة ونتائج سليمة حيث يقوؿ ابن القيم – رٛتو هللا " :-ال يتمكن
ذلو ٌ
احلاكم وادلفيت من الفتوى واحلكم ابحلق إال بنوعُت من الفهم :أحدمها :فهم الواقع والفقو فيو واستنباط
علم حقيقة ما وقع ابلقرائن واالمارات والعالمات حىت َييط بو علماً ،والنوع الثاين :فهم الواجب يف
الواقع" (. )3
وجعلت الشريعة اإلسالمية بُت أحكامها ادلتعلقة أبنواع العلوـ وضبطها ما ىو مهم وأىم ،وما ىو
واجب وفرض ومندوب ومستحب ،وادلكروه وا﵀رـ حيث يوجد أولوايت يف علوـ العقيدة وأخرى يف
العبادات ،وىناؾ أولوايت التعلم يف ادلعامالت ،وىناؾ أولوايت يف التخصصات العلمية حسب احتياج
اجملتمع ،وىناؾ أولوايت يف العمل ومراتبو ،ويف كل مناحي احلياة اليومية ٕتد أولوايت ال بد من العمل
هبا وترتيبها حسب األولوية اليت ٖتقق أكثر نفعاً للعباد والبالد.
وإف للمسلم مطالب وخاصة يف عصرًن ابلسعي ضلو األفضل واألكمل ،وتقدًن ادلصاحل دوف ادلفاسد،
وببذؿ اجلهد لتحقيق األوىل يف كل ما يقوـ بو تعلم علوـ ترتبط يف الدنيا أو اآلخرة ،بل حثت الشريعة
على ضرورة الوصوؿ إىل األفضل وعلم وعمل األجود يف زمن أساء بعض ادلسلمُت التقدير يف ترتيب
ادلصاحل ودرء ادلفاسد ،بسبب غياب فقو التعلم وعدـ القدرة على استنباط األحكاـ اليت تتناسب
وتطورات العصر ومتطلباتو اليت تنبثق عنها قضااي مصَتية وملحة تتطلب وحدة األمة والتفاىم يف العلم
هبا والعمل على حلها ٔتا َيقق النفع أبقل اخلسائر .

) (1سورة إبراىيم اآلية (.)27
) (2سورة الفرقاف اآلية (.)32
( )3إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت ،ادلؤلف :دمحم بن أِب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ٖ.تقيق :دمحم عبد
السالـ إبراىيم ،دار الكتب العلمية – بَتوت  ،ط (1991 - )1ـ  ،رللد  ،1ص . 88
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املبحث الثاين

عالقة املقاصد الشرعية بفقه التعلم
لقد مت احلديث يف ىذا ادلبحث عن مطلبُت :األوؿ منها يبُت ا﵀افظة على العقل  ،أما الثاين فهو
يوضح أولوايت فقو تعلم فرض العُت على فرض الكفاية.

املطلب األول :ا﵀افظة على العقل(. )1

أ -يالحظ أف العقل فعل ،وليس عضواً من أعضاء اجلسم  ،وإمنا العضو ىو ادلخ واحلواس اليت ٘تده
ابدلعلومات-وسائل اإلدراؾ -من مسع وبصر وذوؽ وشم ودلس ،واجلهاز العصيب الذي يقوـ
بوظيفة االتصاؿ بُت ىذه الوسائل وادلخ.
حفظ العقل يعٍت: -1ا﵀افظة على سالمة ادلخ واحلواس واجلهاز العصيب ،واجتناب ما يؤدي إىل إتالفها من كل مسكر
وسلدر ،وعالج ما قد يطرأ عليها من أمراض نفسية وعصبية وعقلية.
 -2ىذا من ًنحية ا﵀افظة على األجهزة ادلادية لعقل اإلنساف  ،ولكن ىناؾ ادلعارؼ وادلهارات الالزـ
اكتساهبا كي يقوـ العقل بوظائفو ،واليت ال تقتصر على ما يتعلق ابلعقيدة والعبادة ،وإمنا كذلك ما
يعَب عنو يف لغة الًتبية احلديثة ابلتعليم األساسي شلا يعتَب من فروض األعياف.
 -3وىناؾ منطقة بينية تتداخل بُت حفظ العقل وحفظ ادلاؿ تتمثل يف اكتساب ادلعارؼ وادلهارات
الالزمة لعمارة األرض وكسب الرزؽ يف نواحي التخصص ادلهٍت واحلريف شلا يدخل يف فروض
الكفاية.
 -4وكذلك اجتناب السلوكيات ادلؤدية لتعطيل وظيفة العقل أو التشويش عليها ،كاتباع اذلوى والتقليد
األعمى ،واجلداؿ والعناد  ،وادلكابرة شلا يتناىف مع التفكَت العلمي.
 -5كما َيث القرآف على إعماؿ العقل كملكة فطرية.
 -6وألجل تدريب العقل على وظائفو العليا من االستدالؿ العقلي واالستقرائي والتارخيي وصوالً إىل
قضااي العقيدة الكَبى ،شرعت العبادات العقلية من تفكَت وتعقل ،وتذكر وتدبر ،وتبصر ونظر
 ،واعتبار  ،و٘تثل ىذه الناحية منطقة بينية أخرى تتداخل بُت حفظ العقل وحفظ الدين.

( )1ضلو تفعيل مقاصد الشريعة .دٚ .تاؿ الدين عطية .دار الفكر ،دمشق -سورية ،ص(.)144-143
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املطلب الثاين :أولوية فرض العني على فرض الكفاية:
والعلوـ نفسها متفاوتة يف الرتبة فبعضها مقدـ على بعض ،ومن ذلك فرض العُت وفرض الكفاية.
ِِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
احل ِ ِ ِ
ض
ف ْ
اجة إِلَْيو ،فَمنْوُ َما تػَ َعلُّ ُموُ فَػ ْر ٌ
َخيْتَل ُ
ضَ ،ومْنوُ َما ُى َو ُزلََّرٌـَ ،والْ َف ْر ُ
ْم التَّكْليف ُّي تَػبَػ ًعا ل َفائ َدة الْع ْل ِم َو َْ َ
احلُك ُ
ِمْنو ما ىو فَػرض ع ٍ ِ
ض كِ َفايٍَة.
ُ َ َُ ْ ُ َْ
ُتَ ،ومنْوُ َما ُى َو فَػ ْر ُ
ِ
ُت تَػعلُّم ما ََيتاجو ا ِإلنْسا ُف ِمن ِع ْل ِم الْ ِف ْق ِو والْعقِ
يدةِ.
فَػرض ع ٍ ِ
ٍ
َ َ َ
ْ ُ َْ
ُت  :فَم ِن الْ ُعلُوـ الَِّيت تَػ َعلُّ ُم َها فَػ ْر ُ
ض َع ْ َ ُ َ َْ ُ ُ َ ْ
ِ
ض اإلسالَِـ تَػعلُّم ما ََيتاج إِلَي ِو الْعب ُد ِيف إِقَام ِة ِدينِوِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َْ ُ ْ َ ْ
ين نػَ ْقالً َع ِن الْ َعالَّم ِّي :م ْن فَػَرائ ِ ْ
َ
قَاؿ ابْ ُن َعابد َ
ِ ِِ
ض َعلَى ُكل م َكلَّ ٍ
َوإِ ْخالَ ِ
ف َوُم َكلَّ َف ٍة بػَ ْع َد تَػ َعلُّ ِم ِو ِع ْل َم ال ِّدي ِن
ص َع َملِ ِو ََِّّللِ تَػ َع َ
اىل َوُم َع َ
اشَرةِ عبَادهَ ،وفَػ ْر ٌ
ُ
وا ْذلِداي ِة تػعلُّم ِع ْل ِم الْو ِ
الزَكاةِ لِمن لَو نِصاب ،و ْ ِ
الصالَةِ و َّ ِ ِ ِ
ب
ُُ
الص ْوـَ ،وع ْلم َّ َ ْ ُ َ ٌ َ
ضوء َوالْغُ ْسل َو َّ َ
احلَ ِّج ل َم ْن َو َج َ
َ َ َ ََ ُ
وع علَى الت َّ ِ
ت ،وَك َذا أَىل ا ْحلِر ِ
ِ
الشبػه ِ
ِ
ات َوالْ َمكْر َ ِ ِ ِِ
ؼ
َعلَْيوَ ،والْبُػيُ ِ َ
ُّجا ِر ليَ ْح ًَِتُزوا َع ِن ُّ ُ َ
وىات يف َسائر الْ ُم َع َامالَ َ ْ َ
ُ
ٍ
ِ ِ
احلََرِاـ فِ ِيو (. )1
ْموُ لِيَ ْمتَنِ َع َع ِن ْ
َوُكل َم ِن ا ْشتَػغَل بِ َش ْيء يػُ ْفَر ُ
ض َعلَْيو ع ْل ُموُ َو ُحك ُ
وض الْ ِك َفاي ِة  :وأ ََّما الْعلُوـ الَِّيت ِىي ِمن فُػر ِ ِ ِ
وـ الَِّيت الَ بُ َّد لِلن ِ
فُػُر ِ
َّاس ِمْنػ َها ِيف إِقَ َام ِة
وض الْك َفايَة ،فَ ِه َي الْعُلُ ُ
َ َ ُ ُ
َ ْ ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِِ ِ
آف و ِ ِ
ِ
َّص ِر ِ
يف،
األصوؿَ ،والْف ْقوَ ،واللُّغَة َوالت ْ
األحاديثَ ،و ُعلُوم ِه َما َو ُ
دينه ْم م َن الْ ُعلُوـ الش َّْرعيَّةَ ،كح ْفظ الْ ُق ْر َ َ
اخلِالَ ِ
ِ ِ
احل ِد ِ
ؼ.
يثَ ،وا ِإل ْٚتَ ِاعَ ،و ْ
َوَم ْع ِرفَة ُرَواة َْ
وِمن فُػر ِ ِ ِ
احلِس ِ
ِِ
ضا :الْ ُعلُ ُ َّ
اج إِلَْيػ َها ِيف قِ َو ِاـ أ َْم ِر ُّ
الصنَائِ ِع الَِّيت
اب َو َّ
وض الْك َفايَة أَيْ ً
الدنْػيَا َكالطّ ّ
وـ ال ِيت ََْيتَ ُ
ب َو ْ َ
َ ْ ُ
ِ ()2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صال ِح ُّ
اخليَاطَة َوالْفالَ َحة َوَْضل ِومهَا
الدنْػيَا َك ْ
ب قيَاـ َم َ
ى َي َسبَ ُ
فالطب ضروري لبقاء األبداف وسالمتها ،فإف الذي أنزؿ الداء أنزؿ الدواء ،وأرشد إىل استعمالو ،فال
جيوز التعرض للهالؾ ِبمهالو ،وىو فرض كفاية ،وأفضل العلوـ بعد علم الشرع  ،وفيو أجر ْتسب نية
صاحبو.
وكذلك احلساب تعلمو ضروري يف ادلعامالت ،وقسمة ادلواريث والوصااي .وىو فرض كفاية إذا قاـ بو
من يكفي سقط الفرض عن الباقُت .وكذلك كل ما َيتاجو الناس يف حياهتم تعلُّمو فرض كفاية
كالفالحة ،والصناعة وضلو ذلك.
( )1رد ا﵀تار على الدر ادلختار ،ادلؤلف :ابن عابدين ،دمحم أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي .دار الفكر-
بَتوت  ،ط(1992 )2ـ  29 / 1وما بعدىا
( )2حاشية ابن عابدين  ،30 ،29 / 1اجملموع شرح ادلهذب ،ادلؤلف :أبو زكراي زليي الدين َيِت بن شرؼ النووي .دار الفكر
.27 ،26 /1
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ومْن ُدوب  :الْعلُوـ الْمْن ُدوبةُ ِىي التػَّو ُّسع ِيف الْعلُ ِوـ الشَّرعِيَّ ِة وآالَِهتَا ،و ِ
اال ِطّالَع علَى َغو ِام ِ
ض َها
َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ
َ
ْ َ
ُ َ َ
ِ
ِ
الشيء بِغَ َِت ما علَيوِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وـ الْ ُم َحَّرَمةُ فَمْنػ َها :الش ْ
الس ْح ِر تَػَرى َّ ْ َ ْ َ َ ْ
الْ ُم َحَّرُـ َ :وأ ََّما الْعُلُ ُ
َّع َو َذةَُ ،وى َي :خ َّفةٌ يف الْيَد َك ّ
َصلُوُ.
أْ
ِ َّ ِ
ْس إِنْس ٍ
قَاؿ ابْن َعابِ ِدين :وأَفْػ َىت ابْن َح َج ٍر ِيف أ َْىل ِْ ِ ِ
ِ
اف
احللَق يف الطُُّرقَات الذ َ
ُ
َ َ
ُ
ين َذلُْم أَ ْشيَاءُ َغريبَةٌ َك َقطْ ِع َرأ ِ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وز َذلُْم
ك أبَنػ َُّه ْم يف َم ْع ٌَت َّ
َوإِ َع َادتِِو َو َج ْعل َْضلو َد َراى َم م َن التػَُّراب َو َغ َْت ذَل َ
الس َحَرة إ ْف َملْ يَ ُكونُوا مْنػ ُه ْم ،فَالَ َجيُ ُ
َذلِك ،والَ ٍ ِ
ف َعلَْي ِه ْم (. )2
ألحد أَ ْف يَق َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض أَنْػ َو ِاع
الس ْحُر َو َّ
الرْمل َوبػَ ْع ُ
َوم َن الْ ُعلُوـ الْ ُم َحَّرَمة :كل ما يفسد البالد والعباد واألخالؽ الْك َهانَةُ َو ّ
التَّػْن ِجي ِم.
وضلو ذلك.
ِِ
ِ
ِ
وـ الْمكْر َ ِ
ين :الْ َمكُْروهُ مْنوُ َما َد َاوَـ َعلَْيو َو َج َعلَوُ
وىةُ فَه َي األَ ْش َع ُار .قَاؿ ابْ ُن َعابد َ
الْ َم ْك ُروهَ َ
:وأ ََّما الْ ُعلُ ُ َ ُ
اَّللِ تػع َ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
صلَّى َّ
صنَ َ
َّيب َ
ب َعلَْيو َوأَ ْشغَلَوُ َع ْن ذ ْك ِر َّ َ َ
اَّللُ
اعةً لَوُ َح َّىت َغلَ َ
اىل َو َعن الْ ُعلُوـ الش َّْرعيَّةَ ،وبو فُ ّسَر قَػ ْوؿ الن ِّ
()3
ِ
ِ
ؼأ ِ
ِ
ِ
س بِِو
َحد ُك ْم قَػْي ًحا َخْيػٌر لَوُ ِم ْن أَ ْف ميَْتَل َئ ِش ْعًرا فَالْيَ ِسَتُ ِم ْن ذَل َ
َعلَْيو َو َسلَّ َم :أل ْف ميَْتَل َئ َج ْو ُ َ
ك الَ َأبْ َ
اخلد ِ
ِ ِ ِ
َّشابِ ِيو الْ َفائَِق ِة ،والْمع ِاين َّ ِ ِ
صِ
ود
ف ُْ ُ
ص َد بِِو إِظْ َه ُار النِّ َكات َواللّطَافَاتَ ،والت َ
الرائ َقةَ ،وإِ ْف َكا َف ِيف َو ْ
َ ََ
إِذَا قَ َ
ِ
والْ ُقد ِ
ك الْمتَ ِ
الرَاي ِح ِ
األزَىا ِر َوالْ ِميَاهِ فَالَ َو ْجوَ لِ َمْنعِ ِو
ود ،أ ََّما َّ
ف َّ
ُت َو ْ
َ ُ
ت الْ ُم َجَّرَدةُ َع ْن ذَل َ ُ َ
ص َ
الزْى ِرَّاي ُ
ض ّمنَةُ َو ْ
(.)4
 الْمباح :والْعلُوـ الْمباحةُ َكأَ ْشعا ِر الْمولَّ ِدين الَِّيت لَي ِفَ ،والَ َش ْيءَ ِشلَّا يُكَْرهَُ ،والَ َما
س ف َيها ُس ْخ ٌ
َُ ُ َ ُ ُ َُ َ
َ َُ َ
ْ َ
ِ ()5
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ط إِ َىل الش ِ
ِ
ث َعلَى َخ َْت أ َْو يُ ْستَػ َعا ُف بو َعلَْيو .
اخلََْتَ ،والَ َما ََيُ ُّ
ط َعن ْ
َّرَ ،والَ َما يػُثَػبّ ُ
يػُنَ ِّش ُ
ّ
 ألف ٖتص يل العلم وأتليف الكتب قد يكوف مقصوده األصلي التعبد والطاعة ،وقد يقصد ادلكلفٛتد الناس وشكرىم ومدحهم ،فيُحكم على ىذا القصد ابدلنع والفساد ،إذا كاف ادلبعث الرايء
()1

( )1ادلراجع السابقة.
( )2حاشية ابن عابدين  30 / 1وما بعدىا.
( )3حديث " :ألف ميتلئ جوؼ أحدكم ." .أخرجو البخاري (فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ادلؤلف :أٛتد بن علي بن حجر
أبو الفضل العسقالين الشافعي  ،دار ادلعرفة  -بَتوت1379 ،رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي  )548 / 10من
حديث ابن عمر.
( )4حاشية ابن عابدين  ،33 ،32 / 1اجملموع .27 / 1
( )5ادلراجع السابقة.
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والسمعة والشهرة ،وَيكم عليو ابجلواز والصالح إذا كاف ادلبعث الًتبية ابلقدوة ،واحلث على طلب
العلم ونشره.
فاحلكم األوؿ :جيعل القصد من قبيل ادلقاصد التابعة غَت ادلشروعة ،أي من قبيل ادلقاصد التابعة
ادلؤكدة ادلقوية للمقاصد األصلية.
أما احلكم الثاين :فإنو جيعل القصد من قبيل ادلقاصد التابعة ادلشروعة  ،أي من قبيل ادلقاصد
التابعة ادلؤكدة وادلقوية للمقاصد األصلية.
َتبعا للقصد التبعي فال شك أف البطالف ،وال خالؼ يف فساد القصد
وإذا كاف القصد األصلي ً
حل زلل ادلقصد األصلي.
التبعي؛ ألنو َّ
ذكر الشاطيب تفاصيل مهمة ذلذه ادلراتب وبينَّها ابلتمثيل ادلوسع والتعليق ادلفيد فلَتجع إليو يف
مظانو(.)1

املبحث الثالث :منهج التفكري العلمي ونشر العلم وفق مقصد حفظ العقل.
لقد مت احلديث يف ىذا ادلبحث عن مطلبُت :األوؿ منها فقد ٖتدث عن الدعوة إىل منهج التفكَت
العلمي  ،أما الثاين فهو يوضح عرض نشر العلم ابلنسبة للفرد واألمة أو اجملتمع.

املطلب األول :الشريعة تدعو إىل منهج التفكري العلمي.
ليس ىناؾ من ىو أقدر من هللا خالق كل شيء على تقدًن الطريقة الكاملة للبشر .وليس ىناؾ منهج
واحد غَت ادلنهج اإلذلي يستطيع أف ينهض ْتاجات النفوس البشرية .وليس ىناؾ كادلنهج اإلذلي يفي
بذلك ،إذ ىو ادلنهج الذي ارتضاه هللا عز وجل ( )2يف آايت كثَتة تدعو إىل التفكَت وىي ست عشرة
آية تناولت التفكَت يف مظاىر الوجود ادلختلفة سواء اآلايت الكونية  ،أو آايت األنفس ،أو الدالئل
ادلؤكدة للتوحيد وما تتسم بو رسالو دمحم – ملسو هيلع هللا ىلص -من صدؽ مثل قولو -عز وجل -إِ َّف ِيف
ِ
ك َآليَةً لَِق ْوٍـ يػَتَػ َف َّكُرو َف﴾( ، )3وآايت تدعو إىل االعتبار وذلك يف سبع آايت ندكر منها
ذَل َ
( )1انظر ادلوافقات ،ادلؤلف :إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرًنطي الشهَت ابلشاطيب .ا﵀قق :أبو عبيدة مشهور بن حسن
آؿ سلماف .دار ابن عفاف ط(1997 )1ـ ج ( )2مبحث ادلقاصد األصلية والتابعية.
( )2نفوس ودروس يف إطار التصوير القرآين  ،توفيق دمحم سبع  .القاىرة  ،رلمع البحوث اإلسالمية .1971 ،ج(،)1ص(.)77
) (3سورة النحل اآلية (.)11-10
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اعتََِبُوا َاي أ ِ
صا ِر﴾ ()1وآايت تدعو إىل التفقو .إذ وردت مادة "فقو" يف القرآف يف ضلو عشرين
﴿فَ ْ
ُويل األَبْ َ
ؼ اآلاي ِ
ت لَ َعلَّ ُه ْم
آية  ،ندكر منها على سبيل ادلثاؿ قولو -عز وجل......﴿ -انظُْر َكْي َ
ف نُ َ
صِّر ُ َ
()2
آايتِِو لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم
يػَ ْف َق ُهو َف﴾  ،وآايت تدعو إىل التذكر .ومن ذلك قولو سبحانو ﴿َ .......ويػُبَػِّ ُ
ُت َ
يػَتَ َذ َّكُرو َف﴾( . )3ويف كل ما ورد شلا يشَت إىل ضرورة النهج يف التفكَت هنجاً عقلياً.
ىناؾ عدد من األمور تتم مالحظتها من خالؿ النظر يف الشريعة :
أف هللا ح ُت طلب إىل العقل النظر إىل الكوف للتعرؼ عليو ،إمنا كاف ذلك من إَياء أو إشارة
-1
أبف العقل قد وىبو اخلالق -عز وجل -من القدرات واإلمكاًنت ما يعينو ابلفعل على أف
يدرؾ الكثَت شلا يف ىذا الكوف.
أف العقل البشري البد أف يصل إىل رلمل مقصود هللا اخلالق ،من ىذا الكوف ،من حيث
-2
داللتو على وحدانية هللا وقدرتو الٖتد  .وكذلك فالبد أف يصل إىل العديد من السنن اليت
أودعها اخلالق لتسَت ظواىر الكوف ادلختلفة ،وأف إدراؾ ىذه السنن ىو الطريق إىل استثمار
مفردات الكوف وٖتقيق مقصود ادلوىل من تسخَتىا لإلنساف.
أف من ادلستحيل على العقل البشري أف يدرؾ ما يف الكوف  ،وسننو دفعة واحدة ،فكما أف
-3
اإلنساف نفسو خيضع لسنة النمو والتطور ،فكذلك معرفتو ابلكوف  ،ىي يف منو وتطور
تنموىا حياتو وتتطور وتتقدـ.
وإذا راجعنا كتب الفقو ادلختلفة واألصوؿ وكتب مقاصد الشريعة سوؼ صلد أف " حفظ العقل" ىو
أحد ادلقاصد اخلمسة للشريعة اإلسالمية ،وىو الكلية ادلقاصدية الشرعية الثالثة اليت أقرهتا الشريعة،
فهما
وأثبتتها يف كثَت من ادلواضع وادلواطن ومن ذلك :اىتمامها ابلعقل وجعلو شرطًا يف التكليف ً
وتنز ًيال ،ومناطًا يف التعامل مع أحواؿ النفس والكوف ،اكتشافًا ألسرارمها واستنباطًا لقوانينهما واالستفادة
من خَباهتما ،وقد أمر هللا -عز وجل -اإلنساف ابلتفكَت والتدبَت والتأمل وميزه بذلك عن كثَت من
ادلخلوقات ،كما أثٌت سبحانو وتعاىل على أصحاب العقوؿ السليمة من اجملتهدين وادلفكرين وادلتدبرين.

)(1سورة احلشر اآلية (.)2
)(2سورة األنعاـ اآلية (.)65
)(3سورة البقرة اآلية (.)221
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وكل ىذا دليل على مكانة العقل يف الشريعة اإلسالمية ،ودوره ادللحوظ يف فهم األحكاـ واستنباطها
وتطبيقها.
كما أف العقل قد حفظتو الشريعة اإلسالمية ،واىتمت بو من خالؿ منع ما يعيقو ويعطلو ،وذلك
كمنع ادلسكرات وادلخدرات وادلفًتات ،وكل ما يغيب العقل عن دوره يف التكفَت والتدبَت ،وكمنع كثرة
السهر ودوامو وقتل األوقات وإ ضاعتها ،كذلك هنت عن بقاء اجلهل وانتشار األمية ،وأمرت بطلب
معطال ابجلهل أو األمية أو غَتىا يعد من أسوء حاالت العقل
العلم ونشره وتعميمو؛ ألف بقاء العقل ً
وأفسد مساتو وعواقبو.
وقيودا ال يتعداىا وال
أيضا :صلد الشريعة اإلسالمية قد جعلت لو
ومن ضروب العناية ابلعقل ً
حدودا ً
ً
يتجاوزىا؛ وذلك ألف إطالؽ العقل وٖتريره بشكل مطلق يؤدي ال زلالة إىل مفاسد ال تقل خطورة عن
مفاسد تعطيلو وٖتجيم دوره؛ فحفظ العقل مصاف ابلوسطية اإلسالمية ادلعهودة ِبثبات دوره ومكانتو
وضبطو بقيود معتَبة وضوابط معلومة.
ومن ىنا فإف ربط العلوـ الواجب تعلمها أبمور العبادات ،إمنا ىي تلك النظرة اليت ٖتصر الدين يف
العبادات  ،أما إذا فهمنا الدين يف مشولو ،فسيكوف طبيعياً أف األمر يف مكانو الطبيعي ضمن نظاـ
تعليمي متكامل ،تكوف مرحلتو األوىل شاملة ،إىل جانب دراسة العقيدة والعبادات  ،اللغة العربية ّتميع
علومها ،ومبادئ العلوـ اإلسالمية
القرآف والسنة والسَتة -والفقو بصورة مبسطة شاملة ،والرايضيات وأُسسها  ،والتاريخ واجلغرافيا والفيزايء
والكيمياء  ،ومبادئ اللغة اإلصلليزية واحلاسب اآليل ،ألَف ىذه ادلرحلة األوىل ٘تثل القدر (الضروري) من
ادلعرفة الواجب تعلمها يف عصرًن احلايل فرضاً عينياً على اجلميع رجاؿ ونساء وأطفاؿ.
وادلنطق الذي يقوـ عليو القوؿ بضرورة النظر إىل العلم كأساس البد منو عند النظر إىل مقصد حفظ
العقل ،أف حفظ العقل ليس قاصرا على مصلحة الفرد بل ميتد دلصلحة اجلماعة ،ففي األوؿ يتحقق
اكتساب ادلعارؼ وادلهارات الالزمة لعمارة األرض وكسب الرزؽ يف نواحي التخصص ادلهٍت واحلريف،
ويف الثاين تعمل األمة على الوصوؿ إىل االكتفاء الذايت يف كل رلاالت احلياة الضرورية واحلاجية
والتحسينية ،وتنطلق الطاقات هبذا الدافع الديٍت ،فمن الناس من تقف إمكاًنتو الذىنية عند حد معُت
،ومنهم من تسمح إمكاًنتو ابلرقي يف مدارج العلم واالجتهاد اإلبداعي يف شىت اجملاالت.
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املطلب الثاين :نشر العلم ِبلنسبة الفرد واألمة أو اجملتمع.
ومن البديهي أنو ال إعمار وال إنتاج بغَت تعلم ،وكلما زاد نصيب الفرد أو اجلماعة من التعلم ،ومن
استغالؿ حقائق العلم ومدلوالتو ومكتشفاتو وسلًتعاتو ،كلما تضاعف اإلنتاج وتكاثر يف شىت اجملاالت
 ،فاغتٌت الفرد واغتنت اجلماعة  ،فحيث وجد العلم وجدت الثروة  ،وقد خطت البشرية خطوات
واسعة  ،عندما أصبح العلم والتعلم مقياساً لكل خطوة ٗتطوىا ،وكاف كل توقف يف حياهتا أو ٗتلف يف
سَتىا ،أساسو اجلهل والظالـ واحلاجة.
وعلى ىذا كاف التعلم يف تطوره ،تسجيال لتطور اإلنسانية ضلو القوة واحلضارة ،وحيث انطفأ مصباح
العلم انتقلت الثروة إىل الغرب  ،الذي انكب على رلاالت العلم ادلختلفة يغًتؼ منها أبقصى ما
يستطيع من قدرة  ،وليس ذلك ألف الشرؽ فقد موارده  ،وأف الغرب قد اكتشف لنفسو موارد جديدة مل
تكن لو من قبل .
وألف اإلعمار ليس فقط بناء ماداي  ،وإمنا ىو إنساين ابلدرجة األوىل كاف للتنمية البشرية مكاهنا ادلرموؽ
يف األمنوذج احلضاري اإلسالمي  ،إذا ينفرد اإلسالـ يف ىذا اجملاؿ بنظرة أوسع مدى وأرحب نطاقاً ،
فيحرص على أف تكوف التنمية البشرية شاملة لكل جوانب اإلنساف البدنية والعقلية والروحية ،ولذلك
نراه يضع األسس الفعالة لسالمة بدنو من األسقاـ ،وتنشيطو ابلرايضة والعمل ،واحلفاظ عليو من كل
ما يؤذيو أو يوىن قواه أو يعرقل منوه (. )1فالشريعة اإلسالمية تطلق لعقل اإلنساف العناف ليفكر ويتعلم
ويب حث ويهتدي ويكتشف وخيًتع ويؤلف وميأل قلبو ْتب اإلنسانية والعمل خلَت البشرية  ،وينقي روحو
ِ
ابلعبادات والقيم الفاضلة .ويف ىذا يقوؿ رسوؿ هللا -صلَّى َّ ِ
َح ُد ُك ْم َح َّىت
َ
اَّللُ َعلَْيو َو َسلَّ َمَ "-:ال يػُ ْؤم ُن أ َ
(.)3
ِ ِ ِ ()2
ب ِأل ِ
ِ
ضَرَر َوَال ضَر َار.
َخ ِيو َما َُِي ُّ
َُِي َّ
ب لنَػ ْفسو وقاؿ أيضا “ َال َ

) (1اإلسالـ واالقتصاد  ،عبد اذلادي على النجار .الكويت ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب سلسلة عامل ادلعرفة ()63
مارس  1983ص(. -)49
)(2اخرجو اخلمسة إال اب داود .
)(3رواه مالك يف ادلوطأ عن أِب سعيد اخلدري.
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إلف نشر التعلم َيفظ عقل األمة ألف دخوؿ اخللل على عقوؿ اجلماعات وعموـ األمة أعظم من
دخولو على عقل الفرد  ،ولذلك جيب منع األمة من تفشي السكر بُت أفرادىا ،وكذلك تفشي
()1
ادلفسدات مثل احلشيش واذلروين ...وضلوىا شلا كثر تناولو.
واألمر ال يقف عند حفظ عقل األمة من ىذه ادلفسدات بل ميتد إىل حفظو من أتثَت وسائل اإلعالـ
اليت تقوـ بعمليات غسيل ادلخ بشكل ٚتاعي ،وٖتاصر العقوؿ فال تعطيها إال ما تريد من أخبار
وٖتليالت  ،وما تريد الوصوؿ إليو من تضييع األوقاهتا ٔتا يضر وال يفيد ،وتعليم العقوؿ مناىج تفكَت
اؿ فِْر َع ْو ُف َما
فاسدة  ،وتَبير اخلطأ والعصبية اجلاىلية  ،كما يف قولو تعاىل على لساف الفراعنة ﴿:قَ َ
ِ ()2
ِ َِّ ِ
ِ َِّ
الر َشاد ﴾
يل َّ
أُري ُك ْم إال َما أ ََرى َوَما أ َْىدي ُك ْم إال َسب َ
املبحث الثالث :اْلداب الشرعية لتحقيق التعلم ومقصد حفظ العقل.
جاءت الشريعة أبحكاـ تقي العقوؿ من اإلفساد العضوي كالنهي عن ادلسكرات وادلخدرات  ،ومن
اإلفساد ادلعنوي بوساطة وسائل اإلعالـ.
كما جاءت ابلدعوة ادلشددة للتفكَت والتعقل والتدبر والنهي عن تقليد اآلابء واحلكاـ دوف دليل
وادلطالبة ابلَبىاف  ،ونبذ اخلرفات.
كما جاءت بفريضة طلب العلم ،وفضل العلماء  ،واحلث على تعلم القراءة والكتابة أساساً  ،كما ّبُت
العلماء ما يعتَب فرض عُت وما يعتَب فرض كفاية من العلوـ ادلختلفة الدينية والدنيوية ،كما بينوا آداب
العامل وادلتعلم.
ويف كل من ىذه ادلراحل ىناؾ ما يعتَب من الضرورايت ،وما يعتَب من احلاجيات  ،وما من
التحسينيات.

()1مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ادلؤلف :دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسي .ا﵀قق :دمحم احلبيب ابن
اخلوجة 2004،ـ ص(.)80
)(2سورة غافر اآلية (.)29

333

جملة البحوث األكادميية

العدد الثاين عشر

يونيو 8102

املطلب األول :طلب العلم.
اإلنساف الذي قبِل ٛتل األمانة سخر هللا لو ما يف السموات وما يف األرض ٚتيعاً منو  ،ومنحو قوة
إدراكية  ،ىي احلاجة إىل العلم  ،وىي ما تسمى احلاجات الضرورية  ،أنت ْتاجة إىل أف أتكل حلفظ
النفس  ،وإىل أف تتزوج حلفظ النسل  ،وىناؾ حاجة علوية راقية أف تعرؼ هللا ،وىي نداء الفطر إىل هللا
للحفاظ على الدين ،أودع هللا فيك قوة إدراكية تتميز هبا  ،فلذلك ال بد من أف تطلب العلم  ،أي علم
ىذا ؟ ىناؾ علم ٓتلق ىذا الكوف  :السموات  ،األرض  ،اجملرات  ،ادلذنبات  ،األرض ّتباذلا ،بسهوذلا
ْ ،تيواًنهتا  ،ببحارىا  ،ببحَتاهتا  ،األرض  ،ىذا الكوف مظهر ألمساء هللا احلسٌت وصفاتو الفضلى
فهناؾ علم ٓتلقو وىذا العلم ٓتلقو من اختصاص اجلامعات يف األرض ؛ كلية العلوـ فيزايء ،كيمياء،
طبيعيات ٚ ،تادات  ،كلية الطب واذلندسة  ،العلم ٓتلقو  ،اختصاص اجلامعات يف األرض  ،وىناؾ
علم أبمره اختصاص كليات الشريعة يف العامل اإلسالمي افعل وال تفعل ،ابألمر والنهي والواجب
والفرض  ،صار عندًن علم ٓتلقو وعلم أبمره  ،كيف أصل إىل العلم ٓتلقو وإىل العلم أبمره ؟ قاؿ :
ىناؾ نشاط أو رلموعة أنشطة تلخص بكلمة واحدة ىي ادلدرسة  ،ىناؾ معلم َيمل علماً  ،وىناؾ
طالب علم وىناؾ إلقاء زلاضرة وإصغاء للمحاضرة  ،و مرجع  ،و كتاب  ،قراءة الكتاب  ،وحفظ
الكتاب  ،وأداء االمتحاًنت  ،ونيل الشهادات  ،ىذه العملية ادلعقدة ادلتتالية ادلنوعة أبكملها تسمى
ادلدرسة  ،فالعلم ٓتلقو والعلم أبمره َيتاجاف إىل مدرسة  ،أوالً  :تقرأ وتكتب مث ٖتمل شهادة عليا ،
تفهم ما قرأت بعمق مث ٖتفظ مث تؤدي امتحاًنً وتناؿ شهادة  ،ىذا علم ٓتلقو الكوف  ،وعلم أبمره
الشريعة.
لكن العلم الثالث علم بو  ،ابآلمر  ،العلم بو ٙتنو ابىظ  ،نتائجو رائعة أنت حينما تعرؼ هللا تصبح
إنساًنً آخر  ،عرفتو  ،عرفت منهجو  ،طبقت منهجو  ،أقبلت عليو  ،حينما يتصل ىذا الكائن
الضعيف اإلنساف ابلذات الكاملة اب﵁ عز وجل يشتق منو الكماؿ:
()1
ِ
ِ
لقولو هللا تعاىل{ :ولَ ِكن ُكونُوا رَّابنِيِ ِ
اب َؤِتَا ُكْنػتُ ْم تَ ْد ُر ُسو َف }
َ َّ
ُت ٔتَا ُكْنػتُ ْم تػُ َعلّ ُمو َف الْكتَ َ
َ ْ
ألف طريق العلم وادلعرفة ىو ادلوصل إىل اجلنة لقولو -ملسو هيلع هللا ىلص ...." -فَ َذلِك مثل من فَػ ُقو ِيف ِدي ِن هللاِ،
َ ََ ُ َ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت بِو "
َونػَ َف َعوُ َما بػَ َعثٍَِت هللاُ بِِو فَػ َعل َم َو َعلَّ َمَ ،وَمثَ ُل َم ْن َملْ يػَْرفَ ْع بِ َذل َ
ك َرأْساًَ ،وَملْ يػَ ْقبَ ْل ُى َدى هللا الَّذي ْأرسلْ ُ
أخرجو مسلم.
( )1سورة آؿ عمراف اآلية ()79
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املطلب الثاين :آداب املعلّم .
أ-أوجبت الشريعة اإلسالمية دلن يعلم الناس حقاً عظيماً يتناسب مع عظمة العلم وادلعرفة  ،وقد نقل لنا
صمم على بلوغ
القرآف الكرًن رغبو موسى -عليو السالـ -وىو من أويل العزـ -يف طلب العلم  ،وكيف ّ
ح َح َّىت
ىذه اذلدؼ السامي مهما كانت العوائق ومهما بعد ادلكاف وطاؿ الزماف ،عندما قاؿ﴿ :ال أَبْػَر ُ
أَبػلُ َغ َْرلمع الْبحري ِن أَو أَم ِ
ض َي ُح ُقبًا﴾(.)1
ْ َ َ َ ْ َْ ْ ْ
ودلا وجد العبد الصاحل وضع نفسو موضع ادلتعلم  ،وأعطى ألستاذه حق قيادتو وإرشاده ،قائالُ َ ﴿:ى ْل
ِ ِ ِ
ت ُر ْش ًدا ﴾( ،)2فإذا نبهو إىل أمر تنبّو  ،وإذا انكشف لو اخلطأ سارع إىل
أَتَّبِ ُع َ
ك َعلَى أَف تػُ َعلّ َم ِن شلَّا ُعلّ ْم َ
االعتذار من أستاذه ووعده ابلطاعة ،وأعطى بذلك درساً بليغاً يف أدب ادلتعلم مع ادلعلم.
وكاف النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -يصرح أبنو بُعت علماً ،ودعا يف أحاديث عديدة إىل مراعاة حق العلم وادلعلم  ،وبُت
حق التخلق اب﵀اسن اليت ورد الشرع هبا وجب عليها وأرشد إليها:
الجتماع مكارـ األخالؽ فيو-ملسو هيلع هللا ىلص -ويدؿ عليو قولو – عليو السالـ-إف هللا بعثٍت ألمث مكارـ األخالؽ
ِ
ِ
ض َع ِن
﴿خذ الْ َع ْف َو َوأ ُْم ْر ِابلْ ُع ْرؼ َوأ َْع ِر ْ
،وقيل ألنو امتثل أتديب هللا تعاىل إايه بقولو تعاىل ُ :
()3
ْ ِِ
وي عنو -عليو السالـ -أنو قاؿ  :أدبٍت رِب أتديبا حسناً إذ قاؿ ُخ َد العفو ،فلما
اجلَاىل َ
ُت﴾ ،وقد ُر َ
َّك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم ﴾( .)4ألف أخالؽ ادلؤمن وصدقو مها الشيء احلاسم يف
﴿وإِن َ
قبلت ذلك منو قاؿَ :
حياتو.
 وأَ ْف ي ْش ِفق علَى الْمتػعلِّ ِمُت ،وأَ ْف ُجي ِريػهم رلرى بنِ ِيو ،قَاؿ رسوؿ َِّاَّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم :إَِّمنَا أ ًََن لَ ُك ْم
صلَّى َّ
اَّلل َ
َُ
َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َُْ َ
ص َد إِنْػ َقاذَىم ِمن ًَن ِر اآل ِ
ِٔتَْن ِزلَ ِة الْوالِ ِد (ِ )5أبَ ْف يػ ْق ِ
ْخَرةَِ ،وُى َو أ ََى ُّم ِم ْن إِنْػ َق ِاذ الْ َوالِ َديْ ِن َولَ َد ُمهَا ِم ْن ًَن ِر
ُْ ْ
َ
َ
ُّ
الدنْػيَا(.)6
( )1سورة الكهف اآلية ()60
)66 (2سورة الكهف اآلية
( )3سورة األعراؼ اآلية (.)199
( )4سورة القلم اآلية(.)4
( )5حديث " :إمنا أًن لكم ٔتنزلة الوالد " .أخرجو سنن أِب داود ،ادلؤلف :أبو داود سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن
الس ِجستاين ،ا﵀قق :شعيب األرًنؤوط  -زل َّمد ِ
ِ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العادلية ط( 2009 )1ـ (/ 1
َ
َ
شداد بن عمرو األزدي ّ ْ
 )19 - 18من حديث أِب ىريرة هنع هللا يضر وإسناده حسن.
( )6إحياء علوـ الدين ،ادلؤلف :أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي  ،دار ادلعرفة  -بَتوت .55 / 1
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ولذلك النيب -عليو الصالة والسالـ -آَته هللا الوحي  ،آَته هللا احلكمة  ،جعلو وسيماً فصيحاً بيناً ،
لكن حينما أثٌت عليو أثٌت على خلقو العظيم  ،لذلك ابن القيم اجلوزية رٛتو هللا تعاىل يقوؿ  " :اإلمياف
ىو اخللق ،ومن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف اإلمياف " .اإلمياف معلومات وعقائد وتصورات  ،وفهم
وقوانُت ومعادالت  ،لكنو وسيلة وليست غاية  ،الغاية أف تتخلق أبخالؽ الذات اإلذلية ٗ ،تلقوا
أبخالؽ هللا  ،ىذا اخللق ىو ٙتن اجلنة  ،أي لو سألتٍت  :ما ىو الشيء احلاسم يف حياة ادلؤمن ؟
أخالقو صادؽ  ،أمُت  ،عفيف  ،يعتمد عليو  ،مسؤوؿ ،رحيم  ،هللا عز وجل قاؿ  ﴿ :فَبِ َما ﴾ عند
()1
علماء النحو ىذه الباء ابء السبب ﴿ :فَبِما ر ْٛت ٍة ِمن َِّ ِ
ت َذلُْم ﴾
اَّلل لْن َ
َ ََ َ
أي اي دمحم من خالؿ اتصالك بنا امتأل قلبك رٛتة ٔتن حولك  ،فلما امتأل القلب رٛتة انعكست الرٛتة
ليناً  ،وىذا اللُت دعا الناس إىل أف يلتفوا حولك  ،ادلعٌت ادلخالف ادلعاكس  ،ولو كنت منقطعا عنا
المتأل القلب قسوة  ،وال نعكست القسوة غلظة  ،عندئذ ينفض الناس من حولك  ،واآلية ىذه
َيتاجها كل أ ب  ،وكل أـ  ،وكل معلم  ،وكل مدرس  ،وكل أستاذ ،وكل مرشد  ،وكل إنساف َيتل
منصباً قيادايً  ،من أصغر منصب قيادي إىل أعلى منصب قيادي  ،ىذا الذي يقود رلموعة من الناس
إذا كاف متصالً اب﵁ ميتلئ قلبو رٛتة  ،وىذه الرٛتة تنعكس ليناً  ،وىذا اللُت جيعل من حولو يلتفوف
حولو  ،وكل صاحب منصب قيادي ْتاجة إىل ىذه اآلية لقولو تعاىل ﴿ :و ِ
ك لِ َم ِن
اح َ
َ ْ
اخف ْ
ض َجنَ َ
ِِ
اتػَّبػع َ ِ
ُت ﴾ (.)2
ك م َن الْ ُم ْؤمن َ
ََ
ِ
ِ
ِ
وأَ ْف الَ يػتَػعظَّم علَى الْمتَػعلّ ِمُت ،بل يلُت َذلم ويػتَػواضع .قَاؿ عمر ر ِ
اض ُعوا ل َم ْن َعلَّ َم ُك ْم،
ض َي َّ
اَّللُ َعْنوُ :تَػ َو َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ َ َ ُ
ُ َُ َ
َ
ِ ()3
ِ
ِ
ِ
ِ
اض ُعوا ل َم ْن تػُ َعلّ ُمو َفَ ،والَ تَ ُكونُوا م ْن َجبَّاري الْ ُعلَ َماء
َوتَػ َو َ
ِ
ِ
َّد الْمتػعلِّ ِمُت ،ويسأَؿ ع َّمن َغ ِ
ِ ِِ
يم ِهم وتَػ ْق ِر ِ
يب
َوأَ ْف يػَتَػ َفق َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
اب مْنػ ُه ْمَ ،ويػَْنػبَغي أَ ْف يَ ُكو َف َابذالً ُو ْس َعوُ يف تَػ ْفه ْ َ
الْ َفائِ َدةِ إِ َىل أَ ْذىاهنِِم (. )4مراعاة الفروؽ الفردية للمتعلمُت  ،وأَ ْف يػ ْقتَ ِ
صَر ِابلْ ُمتَػ َعلِِّم َعلَى قَ ْد ِر فَػ ْه ِم ِو ،فَالَ
َ َ
َ ْ

( )1سورة آؿ عمراف اآلية()159
( )2سورة الشعراء اآلية ( .)215
( )3اجملموع  ،57 / 1اآلداب الشرعية وادلنح ادلرعية ،ادلؤلف :دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفرج ،أبو عبد هللا ،مشس الدين ادلقدسي
الراميٌت مث الصاحلي احلنبلي ،عامل الكتب .254 / 1
( )4اجملموع 58 / 1
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ط َعلَْي ِو َع ْقلَوُ ،اقْتِ َداءً ِيف ذَلِ َ ِ ِ
اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
صلَّى َّ
يػُْل ِقي إِلَْي ِو َما الَ يػَْبػلُغُوُ َع ْقلُوُ ،فَػيُػنَػ ِّفُرهُ أ َْو َخيْبِ ُ
َّيب َ
ك ابلن ِّ
ِ
َّاس َمنَا ِزَذلُْم (. )2
َحْي ُ
ث قَاؿ :أَنْزلُوا الن َ
ِ
ِ
َف الْعِْلم ي ْدرُؾ ِابلْب ِ
ِ ِِ ِ ِ
صا ِر،
صائ ِر َوالْ َع َمل يُ ْد َرُؾ ِابألبْ َ
ب قَػ ْولَوُ ف ْعلُوُ ،أل َّ َ ُ َ َ َ
َوأَ ْف يَ ُكو َف َعامالً بع ْلمو فَالَ يُ َك ّذ ُ
صا ِر أَ ْكثَػُر (. )3
ب األَبْ َ
َوأ َْرَاب ُ
اب ال ُْمتَ َعلِّ ِم:
بَ -
آد ُ
اَّللِ
يػْنػبغِي أَ ْف يطَ ِهر قَػلْبو ِمن االْ ًَن لِيصلُح لَِقبوؿ الْعِْل ِم و ِح ْف ِظ ِو واستِثْما ِرهِ ،فَ ِفي َّ ِ
يح ْ ِ
ُت َع ْن َر ُسوؿ َّ
الصح َ
َْ َ ُ
ََ
َْ َ
َ
ُ َّ َُ َ
ِ
اجلَ َس ُد
ت فَ َس َد ْ
صلُ َح ْ
اَّللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم :إِ َّف ِيف ْ
صلَّى َّ
اجلَ َسد ُم ْ
اجلَ َس ُد ُكلُّوَُ ،وإِ َذا فَ َس َد ْ
صلُ َح ْ
ت َ
ضغَةً إِ َذا َ
َ
()4
ِ
ُّ
ب
ُكلوُ ،أَالَ َوى َي الْ َق ْل ُ
ُت ِ
اض َع لِم َعلِّ ِم ِو ويػَْنظُر إِلَْي ِو بِ َع ْ ِ
ِ ِ ِِ
اال ْحِ ًَت ِاـَ ،ويػََرى َك َماؿ أ َْىلِيَّتِ ِو " َوُر ْج َحانَوُ َعلَى أَ ْكثَ ِر
َويػَْنػبَغي ل ْل ُمتَػ َعلّم أَ ْف يػَتَػ َو َ ُ َ َ
ِِ ِ
ك أَقْػرب إِ َىل انْتِ َف ِ
وخ َما َِمس َعوُ ِمْنوُ ِيف ِذ ْىنِ ِو .كما فعل سيدًن موسى-عليو
اع ِو بِِو َوُر ُس ِ
طَبَػ َقتو ،فَ َذل َ َ ُ
السالـ -مع العبد الصاحل
ِ
ِ
ِ
 والَ يػْنػبغِي أَ ْف تَػبػعثَو مع ِرفَةُ ا ْحل ِق لِْلمعلِِّم علَى قَػبوؿ ُّ ِ ِالشْبػ َهة منْوَُ ،والَ يػَْنػبَغي لَوُ أَ ْف يػُ َعنّ َ
َْ ُ َْ
ت ُم َعلّ َموُ
َّ ُ َ َ ُ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س
ت َكثْػَرةُ ُّ
ِاب ُّ
لس َؤاؿَ ،والَ يَ ْد ُعوهُ تَػ ْرُؾ ْ
َخ َذ َعْنوَُ .ولَْي َس ْ
يما أ َ
الس َؤاؿ ف َ
اإلعنَات ل ْل ُم َعلّم إ َىل التَّػ ْقليد ف َ
يما الْتَػبَ َ
ِ ()5
السؤاؿ إِ ْحلاحا م ِ
ِ
ِ
ص َّح ِيف النَّػ ْف ِ
إِ ْعنَ ً
يدا  .إِالَّ أَنَّوُ الَ يُل ُّح ِيف ُّ َ َ ً ُ ْ
س تَػ ْقل ً
ضجًراَ ،ويػَ ْغتَن ُم ُس َؤالَوُ
اَتَ ،والَ قَػبُوؿ َما َ
()1

( )1إحياء علوـ الدين  ،57 / 1واآلداب الشرعية .164 / 2
( )2حديث " :أنزلوا الناس منازذلم " أخرجو أبو داود (ٖ 173 / 5تقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة اهنع هللا يضر .وقاؿ أبو
داود :ميموف ػ يعٍت ابن أِب شبيب الراوي عن عائشة ػ مل يدرؾ عائشة اهنع هللا يضر.
( )3إحياء علوـ الدين  ،58 / 1وانظر جامع بياف العلم وفضلو ،ادلؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الَب بن
عاصم النمري القرطيب ٖ،تقيق :أِب األشباؿ الزىَتي ،دار ابن اجلوزي ،ادلملكة العربية السعودية ،ط ( 1994 ،)1ـ 125 / 1
وما بعدىا.
( )4حديث " :إف يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كلو " . .أخرجو البخاري (الفتح  ، )126 / 1وصحيح مسلم
،ادلؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتي النيسابوري ،ا﵀قق :دمحم فؤاد عبد الباقي  ،دار إحياء الًتاث العرِب  -بَتوت (/ 3
 )1220من حديث النعماف بن بشَت رضي هللا عنهما
( )5اجملموع  ، 36 / 1وإحياء علوـ الدين  ،50 / 1وكتاب أدب الدنيا والدين ،ادلؤلف :أبو احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن
حبيب البصري البغدادي ،الشهَت ابدلاوردي .دار مكتبة احلياة  ،ص  32ػ  ،34وكتاب تذكرة السامع وادلتكلم يف أدب العامل
وادلتعلم البن جامعة ص  86ط حيدر أابد  1353ىػ.
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()1
َّ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ
اغ ِو ،ويػَتَػلَطَّ ُ ِ
ين
ف يف ُس َؤالو َوَُْيس ُن خطَابَوُ  .لقوؿ هللا تعاىلَ ﴿ :اي أَيػُّ َها الذ َ
عْن َد طيب نػَ ْفسو َوفَػَر َ
ِ
اَّللُ َعْنػ َها
ُت يػُنَػَّزُؿ الْ ُق ْرآ ُف تُػْب َد لَ ُك ْم َع َفا َّ
َآمنُوا َال تَ ْسأَلُوا َع ْن أَ ْشيَاءَ إِ ْف تُػْب َد لَ ُك ْم تَ ُس ْؤُك ْم َوإِ ْف تَ ْسأَلُوا َعْنػ َها ح َ
()2
ِ
اَّلل َغ ُف ِ
ِ
اسأَلُوا أ َْى َل
﴿وَما أ َْر َس ْلنَا ِم ْن قَػْبل َ
ك إَِّال ِر َج ًاال نُوحي إِلَْي ِه ْم فَ ْ
َو َُّ ٌ
ور َحل ٌيم ﴾  .وقوؿ هللا تعاىلَ :
()3
ال ِّذ ْك ِر إِ ْف ُكْنػتُ ْم َال تَػ ْعلَ ُمو َف ﴾
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِ ٍِ ِ
ِ
يت َو ُح ْس َن ال ِّذ ْك ِر ِابتِّبَا ِع
الص َ
ب ّ
 َولْيَأْ ُخذ الْ ُمتَػ َعلّ ُم َحظوُ شل َّْن َو َج َد طَلَبَػتَوُ عْن َدهُ م ْن نَبيو َو َخام ٍلَ ،والَ يَطْلُ ُِ ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
األخ ُذ َع َّم ِن ا ْشتَػ َهَر
ي النَّػ ْف َعاف فَػيَ ُكو ُف ْ
أ َْىل الْ َمنَازؿ م َن الْ ُعلَ َماء ،إ َذا َكا َف النَّػ ْف ُع بغَ َْتى ْم أ ََع َّم ،إالَّ أَ ْف يَ ْستَ ِو َ
ِذ ْكره وارتَػ َفع قَ ْدره أَوَىلِ ِ َّ ،
األخ َذ َعْنوُ أَ ْش َهُر (. )4
اب إِلَْي ِو أ ْ
َٚتَل َو ْ
ألف االنْت َس َ
ُُ َ ْ َ ُُ ْ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضًرا َو َس َفًراَ ،والَ
َّعلُِّم ُم َواظبًا َعلَْيو ِيف َٚتي ِع أ َْوقَاتو ،لَْيالً َونػَ َه ًارا َح َ
يصا َعلَى التػ َ
 َويػَْنػبَغي أَ ْف يَ ُكو َف َح ِر ًِ
ب ِم ْن أ َْوقَاتِِو َشْيػئًا ِيف َغ َِْت الْعِْل ِم إِالَّ بَِق ْد ِر الضَُّر َورةِ أل ْك ٍل َونػَ ْوٍـ قَ ْد ًرا  -الَ بُ َّد ِمْنوُ َ -وَْضل ِوِمهَا ِم َن
يُ ْذى ُ
الضَّروِرَّاي ِ
ت.
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آد ِ
اب الْ ُمتَػ َعلِّمْ :
ضى ِابلْيَس َِت َم َع إِ ْم َكاف َكث ٍَتَ ،وأَ ْف الَ
احل ْل ُم َو َ
األًنةَُ ،وأَ ْف تَ ُكو َف مهَّتُوُ َعاليَةً ،فَالَ يػَْر َ
 َوم ْن َِ ٍِ
ِ
ِ
ِ ِِ
صوَذلَا بػَ ْع َد َساعَ ٍة،
يُ َس ِّو َ
ؼ ِيف ا ْشتغَالو َوالَ يػُ َؤ ّخَر َٖتْصيل فَائ َدةَ ،وإِ ْف قَػلَّ ْ
ت :إِذَا ٘تََ َّك َن مْنػ َهاَ ،وإِ ْف أ ََمل ُح ُ
ألف لِلتَّأْ ِخ َِت آفَ ٍ
الزَم ِن الث ِ
اتَ ،وأل َّ
َّ
صل غَْيػُرَىا (. )5
َف ِيف َّ
َّاين ََْي ُ

املطلب الثالث :األسباب املعينة على طلب العلم ،وهي كثرية ،ندكر منها.

أوال :اإلخالص وصدق النية
ِ
قاؿ تعاىل ﴿ :وما أُِمروا إَِّال لِي ْعب ُدوا َّ ِ ِ
اء ﴾(.)6
اَّللَ ُُمْلص َ
َُ
ني لَهُ ال ّد َ
ين ُحنَ َف َ
ََ ُ
وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص" :بشر ىذه األمة ابلسناء والتمكُت يف البالد ،والنصر والرفعة يف الدين ،ومن عمل منهم
بعمل اآلخرة للدنيا فليس لو يف اآلخرة من  ...نصيب(. )7
( )1اجملموع .37 / 1
( )2سورة ادلائدة اآلية (.)101
( )3سورة النحل اآلية (.)43
( )4كتاب أدب الدنيا والدين ص .34
( )5اجملموع .38 ،37 / 1
( )6سورة البينة اآلية()5
( )7أخرجو اإلماـ أٛتد يف مسنده ( ،)134 /5و اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف ،ادلؤلف :دمحم بن حباف بن أٛتد بن
بد ،التميمي ،أبو حامت  ،الدارمي ،البُسيت ،ترتيب :عالء الدين علي بن بلباف الفارسي (ادلتوىف 739 :ىػ)
حباف بن معاذ بن َم ْع َ
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قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص  ":من طلب العلم ليباىي بو العلماء ،ومياري بو السفهاء ،أو ليصرؼ وجوه الناس إليو فهو يف
النار "(.)1
فهذا احلديث اخلطَت ٍ
قاض َّ
أبف على طالب العلم أف يصحح نيتو يف طلبو ،فال يكوف إال ﵁ وحده،
يبتغي عنده الرضواف ،ويرجو لديو الثواب ،ال لَتتفع بو يف أعُت الناس ،ويعلو بو فوؽ أعناقهم ،ويركب
بو أكتافهم ،ولكن :
كيف يصحح طالب العلم نيتو؟ أو ٔتعٌت آخر ماذا ينوي؟
قاؿ ابن ٚتاعة :حسن النية يف طلب العلم أبف يقصد بو وجو هللا تعاىل والعمل بو ،وتنوير قلبو ،وٖتلية
ابطنو ،والقرب من هللا تعاىل يوـ القيامة ،والتعرض دلا أعد ألىلو من رضوانو ،وعظيم فضلو ... .قاؿ
علي من نييت ... .وال يقصد بو األغراض الدنيوية؛ من ٖتصيل
سفياف الثوري :ما عاجلت شيئاً أشد َّ
الرايسة واجلاه وادلاؿ ،ومباىاة األقراف ،وتعظيم الناس لو ،وتصديره يف اجملالس وضلو ذلك ،فيستبدؿ
األدىن ابلذي ىو خَت.

اثنيًا :التقوى:

وىي وصية هللا لألولُت واآلخرين من عباده ،قاؿ هللا تعاىل﴿ :ولََق ْد و َّ َّ ِ
ِ
اب ِم ْن
ين أُوتُوا الْكتَ َ
صْيػنَا الذ َ
َ َ
()2
السماو ِ
ِ
ِ
قَػْبلِ ُكم وإِ َّاي ُكم أ َِف اتػَّ ُقوا َّ ِ
ِ ِِ ِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
يدا﴾
ض َوَكا َف َّ
اَّللُ َغنيِّا َٛت ً
َْ ْ
اَّللَ َوإ ْف تَ ْك ُفُروا فَإ َّف ََّّلل َما يف َّ َ َ
اثلثًا :املثابرة واالستمرار على طلب العلم:
يتعُت على طالب العلم أف يبذؿ اجلهد يف إدراؾ العلم والصَب عليو وأف َيتفظ بو بعد ٖتصيلو ،فإف
العلم ال يػُنَاؿ براحة اجلسم ،فيسلك ادلتعلم ٚتيع الطرؽ ادلوصلة إىل العلم وىو ُمثَاب على ذلك؛ دلا
سهل هللا لو طريقا إىل
علما َّ
ثبت يف صحيح مسلم عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ" :من سلك طري ًقا يلتمس بو ً
اجلنة "(.)3
حققو وخرج أحاديثو وعلق عليو :شعيب األرًنؤوط  ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت ،ط ( 1988 )1ـ  )132 /2( ،برقم (،)405
واحلاكم يف ادلستدرؾ ( )346 /4وقاؿ :صحيح اإلسناد و وافقو الذىيب ،وصححو الشيخ األلباين يف صحيح اجلامع (.)2825
( )1أخرجو سنن ابن ماجو ،ادلؤلف :ابن ماجة  -وماجة اسم أبيو يزيد  -أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويٍت .ا﵀قق :شعيب
األرًنؤوط وآخروف ،دار الرسالة العادلية ،ط ( 2009 )1ـ ( )253يف ادلقدمة ،ابب االنتفاع ابلعلم والعمل بو ،وصححو الشيخ
األلباين يف صحيح اجلامع (.)6158
( )2سورة النساء اآلية (. )131
( )3صحيح :رواه مسلم  .2699والًتمذي /2945 ،2641وأبو داود .3643
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فليثابر طالب العلم وجيتهد ويسهر الليايل ويدع عنو كل ما يصرفو أو يشغلو عن طلب العلم.

ابعا :اْلفظ:
رً

فيجب على طالب العلم احلرص على ادلذاكرة وضبط ما تعلمو إما ْتفظو يف صدره ،أو كتابتو ،فإف
اإلنساف عرضة للنسياف ،فإذا مل َيرص على ادلراجعة وتكرار ما تعلمو فإف ذلك يضيع منو وينساه .

خامساً :مالزمة حضور الدروس:

جيب على طالب العلم أف يستعُت اب﵁ عز وجل مث أبىل العلم ،ويستعُت ٔتا كتبوا يف كتبهم؛ ألف
االقتصار على رلرد القراءة وادلطالعة َيتاج إىل وقت طويل ٓتالؼ من جلس إىل عامل يبُت لو ويشرح لو
وينَت لو الطريق ،وادلقصد األصلي يف الشريعة اإلسالمية حلضور ا﵀اضرات :التحصيل العلمي والتزود
ابدلعارؼ والفنوف ،ادلقصد التابع حلضور ا﵀اضرات واحلضور ،وادلشاركة واالنتباه .ولذلك جعل احلضور
ومكمال لتحصيل العلم؛ إذ لو انعدـ احلضور لعدـ ادلقصد األصلي ،والذي ىو ٖتصيل
َتبعا
ً
شرطًا ً
العلم وترسيخ ادلعارؼ يف النفس (.)1
سادساً :اخلروج يف طلب العلم  ..وٖتمل ادلشقة يف طلبو واالستكثار منو  ..ولزوـ التواضع يف كل حاؿ:
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ِ
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كتَابو» .
( . )1انظر علم ادلقاصد الشرعية ،د .نور الدين بن سلتار اخلادمي .ط(2001،)1ـ ،مكتبة العبيكاف ،الرايض ،ص(-156
،)157
( )2سورة طو اآلية (.)114
) (3متفق عليو .
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اخلامتة
ويؤكد التعريف على ضرورة أف ينضبط ترتيب التعلم ابلضوابط الشرعية ادلثبوتة يف القرآف والسنة.
احلث على الفهم الصحيح للواقع الذي تعيشو األمة ،وفهم ادلقاصد الكلية واألىداؼ الرئيسة من
حري
التعاليم وادلبادئ اليت جاءت هبا الشريعة ،فإدراؾ الواقع الذي َييط ابألمة وفهمو ذلو ٌ
احلث على القراءة والتأمل والتفكر يف الكوف ومقاومة األمية واجلهل والسحر والشعوذة والدجل؛ألجل احلفاظ على العقل ومكانتو ودوره ورسالتو يف فهم الشرع وتطبيقو يف الواقع واحلياة.
 احلث على العمل واإلنتاج والسعي؛ ألجل ٖتصيل القوت ،وتبادؿ ادلنافع ،وسد احلاجاتوالضرورات وادلطالب الالزمة يف استقرار احلياة وتواصلها ومنائها.
 ادلقصد األصلي لطلب العلم :التعبد والطاعة والبياف والتعليم والتبليغ. ادلقاصد التابعة لطلب العلم ىو ٖتصيل الشرؼ العلمي ،ونفوذ القوؿ ،وجلب االحًتاـ وادلناقباحلميدة وادلآثر احلسنة.
ففي طلب العلم ،يكوف ادلقصد األعلى التعلق ابلتعبد والطاعة وٗتليص نية ادلتعلم والعامل من الشرؾ
والرايء وحب السمعة والشهرة ،ولذلك وقع التأكيد يف مواضع كثَتة ،وبصيغ وكيفيات قاطعة وملزمة
على ٖتري ذلك ادلقصد وٖتصيلو ومالزمتو.
 أما ادلقصد التابع فيتمثل يف شرؼ ادلرتبة ،ونفوذ القوؿ ،وجلب االحًتاـ والتقدير ،وحظ التقدًنوالتفضيل ،وغَت ذ لك ما ىو مرجو ،ومقصود من قبل صاحب العلم وعموـ الناس ،وال َيتاج إىل
زايدة التشديد يف طلبو والتأكيد على فعلو واستحضاره؛ ففطرة اإلنساف آيلة إليو ،وطباع البشر
وجبالهتم تنشده وتسعى إليو ،وٕتاىد من أجل ٖتصيلو وٖتقيقو.
 تعليم االنتباه على األفكار اليت تبثها وسائل االعالـ ؛ الف العامل اصبح قرية صغَتة ال تستطيعالسيطرة على وسائل االعالـ والنت وغَتىا ،ولكن عن طريق التعلم وطرؽ التفكَت الصحيحة
نستطيع احلفاظ على العقل اإلسالمي والعرِب من السموـ اليت كانت سبباً يف أتخر العامل العرِب
بصفة خاصة واإلسالمي بصفة عامة.
 التوصيات -االىتماـ ابلعلوـ وتصنيف العلوـ حسب األَحكاـ الشرعية ذلا .
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انشاء ٕتمع إسالمي عرِب لدراسة العلوـ وأولوايت العلوـ اليت تكوف سبب هنضة األمة العربية
اإلسالمية.
إقامة ادلؤ٘ترات والندوات يف البحث عن أسباب اضلطاط األمة العربية اإلسالمية واضلراؼ التفكَت
واالىتماـ ابلعلوـ اليت تساعد على تصحيح مسار العقل حسب مقصد الشرع من العقل البشري
واالىتماـ أبولوايت العلوـ اليت تساعد على ذلك.
االىتماـ ٔتقصد حفظ العقل من خالؿ االىتماـ ابلعلوـ اليت تساعد العقل على طريقة التفكَت
والتدبر الصحيح وفق فقو التعلم ومقاصد الشريعة.
نرى أف حاؿ األمة فيو شيء من االضلراؼ يف التفكَت وىو ًنتج عن االضلراؼ يف بعض العلوـ .
إعادة تصنيف العلوـ حسب األمهية للمرحلة القادمة حىت نصل ابلعقل البشري إىل الطريق
الصحيح يف التفكَت والتدبر ،وذلك بتقدًن العلوـ الصحيحة واالىم منها فاألىم.
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قائمة ادلصادر وادلراجع
 -1اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف .ادلؤلف :دمحم بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن
بد ،التميمي ،أبو حامت  ،الدارمي ،البُسيت ،ترتيب :عالء الدين علي بن بلباف الفارسي (ادلتوىف:
َم ْع َ
 739ىػ) ،حققو وخرج أحاديثو وعلق عليو :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بَتوت ،ط ()1
 1988ـ  )132 /2( ،برقم ()405
 -2إحياء علوـ الدين ،ادلؤلف :أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي  ،دار ادلعرفة  -بَتوت / 1
55.
 -3االجتهاد ادلقاصدي حجيتو ،ضوابطو ،رلاالتو ،نور الدين اخلادمي
 -4أدب الدنيا والدين ،ادلؤلف :أبو احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي ،الشهَت
ابدلاوردي .دار مكتبة احلياة .
 -5اإلسالـ واالقتصاد  ،عبد اذلادي على النجار .الكويت ،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف واآلداب
سلسلة عامل ادلعرفة ( )63مارس 1983
 -6إعالـ ادلوقعُت عن رب العادلُت ،ادلؤلف :دمحم بن أِب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم
اجلوزية ٖ.تقيق :دمحم عبد السالـ إبراىيم ،دار الكتب العلمية – بَتوت  ،ط (1991 - )1ـ .
 -7جامع بياف العلم وفضلو ،ادلؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الَب بن عاصم
النمري القرطيب ٖ،تقيق :أِب األشباؿ الزىَتي ،دار ابن اجلوزي ،ادلملكة العربية السعودية ،ط (،)1
 1994ـ.
 -8رد ا﵀تار على الدر ادلختار ،ادلؤلف :ابن عابدين ،دمحم أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين
الدمشقي احلنفي .دار الفكر-بَتوت  ،ط(1992 )2ـ .
 -9سنن ابن ماجو ،ادلؤلف :ابن ماجة  -وماجة اسم أبيو يزيد  -أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويٍت
.ا﵀قق :شعيب األرنؤوط وآخروف ،دار الرسالة العادلية ،ط ( 2009 )1ـ
 -10سنن أِب داود ،ادلؤلف :أبو داود سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرو
الس ِجستاين ،ا﵀قق :شعيب األرًنؤوط  -زل َّمد ِ
ِ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العادلية ط()1
َ
َ
األزدي ّ ْ
 2009ـ
 -11شرح ادلواقف للجرجاين .ط .مطبعة السعادة 1325ىػ؛
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 -12صحيح مسلم ،ادلؤلف :مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشَتي النيسابوري ،ا﵀قق :دمحم فؤاد عبد
الباقي  ،دار إحياء الًتاث العرِب  -بَتوت
 -13علم ادلقاصد الشرعية ،لنور الدين اخلادمي ،مكتبة العبيكاف ،الرايض ،السعودية
،ط(1421،)1ىػ2001ـ
 -14فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ادلؤلف :أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين
الشافعي ،دار ادلعرفة  -بَتوت1379 ،رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي)548 / 10 ،
من حديث ابن عمر.
 -15فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب = القوؿ ادلختار يف شرح غاية االختصار (ويعرؼ
بشرح ابن قاسم على منت أِب شجاع)،ادلؤلف :دمحم بن قاسم بن دمحم بن دمحم ،أبو عبد هللا ،مشس الدين
الغزي ،ويعرؼ اببن قاسم واببن الغرابيلي  .بعناية :بساـ عبد الوىاب اجلاِب .اجلفاف واجلاِب للطباعة
والنشر ،دار ابن حزـ  ،بَتوت – لبناف ،ط( 2005 - ،)1ـ .
 -16فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطالب ادلعروؼ ْتاشية اجلمل (منهج الطالب اختصره
زكراي األنصاري من منهاج الطالبُت للنووي مث شرحو يف شرح منهج الطالب) ادلؤلف :سليماف بن عمر
بن منصور العجيلي األزىري ،ادلعروؼ ابجلمل .دار الفكر .
 -17لساف العرب ادلؤلف :دمحم بن مكرـ بن على ،أبو الفضلٚ ،تاؿ الدين ابن منظور األنصاري ،دار
صادر – بَتوت ،ط( 1414 - )3ىػ (. )522 /13
 -18لكليات معجم يف ادلصطلحات والفروؽ اللغوية ادلؤلف :أيوب بن موسى احلسيٍت القرميي
الكفوي  ،أبو البقاء احلنفي  .ا﵀قق :عدًنف درويش  -دمحم ادلصري .مؤسسة الرسالة  -بَتوت/ 3
 204وما بعدىا؛
 -19اجملموع شرح ادلهذب ،ادلؤلف :أبو زكراي زليي الدين َيِت بن شرؼ النووي .دار الفكر
 -20ادلستصفى ،ادلؤلف :أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي ٖ.تقيق :دمحم عبد السالـ عبد الشايف
،دار الكتب العلمية ،ط(1413 ،)1ىػ 1993 -ـ.
 -21ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت ،ادلؤلف :أٛتد بن دمحم بن علي الفيومي مث احلموي ،أبو
العباس .ادلكتبة العلمية – بَتوت ،مادة "علم".
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 -22ادلفردات يف غريب القرآف ،ادلؤلف :أبو القاسم احلسُت بن دمحم ادلعروؼ ابلراغب األصفهاين
،ا﵀قق :صفواف عدًنف الداودي دار القلم ،الدار الشامية –دمشق بَتوت ط( 1412 - )1ىػ .
 -23مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ادلؤلف :دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسي
.ا﵀قق :دمحم احلبيب ابن اخلوجة 2004،ـ .
ُّ ِ ِ
ِ
احلُس ْ ِ
َٛتَ َد بْ ِن فَا ِر ِس بْ ِن َزَك ِرَّاي .﵀قق :عبد السالـ دمحم ىاروف ،دار
ُت أ ْ
يس اللغَة ألَِِب ْ َ
َ -24م َقاي ُ
الفكر1399،ىػ 1979 -ـ.
 -25ادلوافقات ،ادلؤلف :إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرًنطي الشهَت ابلشاطيب .ا﵀قق :أبو
عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف .دار ابن عفاف
 -26ضلو تفعيل مقاصد الشريعة .دٚ .تاؿ الدين عطية .دار الفكر ،دمشق -سورية
 -27نظرية ادلقاصد عند الشاطيب ،أٛتد الريسوين.
 -28نفوس ودروس يف إطار التصوير القرآين  ،توفيق دمحم سبع  .القاىرة  ،رلمع البحوث اإلسالمية ،
.1971ج(.)1
 -29هناية ا﵀تاج إىل شرح ادلنهاج ،ادلؤلف :مشس الدين دمحم بن أِب العباس أٛتد بن ٛتزة شهاب
الدين الرملي  .دار الفكر ،بَتوت ،ط (أخَتة )1404 -ىػ1984/ـ .
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