
 النافــع العلــم
 

 حل مكجل لك  خك حك جك مق حق "يؼول احلق سبحاكه وتعاىل :       

 "  مصخص حص مس خس حس جس ":  تعاىل( ويؼول 9)الزمر :  " هل مل خل

 "   هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه": )عز وجل( , ويؼول  (82)فاصر :

 ( . 34)الـحل :  "ين ىن من خن حن  جن يم "( , ويؼول سبحاكه : 11)ادجادلة :

َمْن َسَؾَك َصِريًؼا َيْطُؾُب فِقِه ِعْؾًًم َسَؾَك اهلل بِِه  "ويؼول كبقـا )صذ اهلل عؾقه وسؾم( :       

َ َلَقْسَتْغِػُر  َصِريًؼا ِمْن ُصُرِق اْْلَـَِّة, َوإِنَّ ادَََْلِئَؽَة َلتََضعُ  َأْجـَِحتََفا ِرًضا لَِطالِِب اْلِعْؾِم, َوإِنَّ اْلَعاِِل

 , َوإِنَّ َفْضَل اْلَعاِِلِ َعَذ اْلَعا
ِ
قتَاُن ِِف َجْوِف ادَْاء

َؿَواِت , َوَمْن ِِف اْْلَْرِض, َواحْلِ بِِد , َلُه َمْن ِِف السَّ

ُثوا َكَػْضِل اْلَؼَؿِر َلقَْؾَة اْلَبْدِر َعَذ َسائِ  , َوإِنَّ اْْلَْكبِقَاَء َِلْ ُيَورِّ
ِ
ِر اْلَؽَواكِِب , َوإِنَّ اْلُعَؾًَمَء َوَرَثُة اْْلَْكبَِقاء

ُثوا اْلِعْؾَم , َفَؿْن َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َوافِرٍ  ا, وإكًم َورَّ َٓ ِدْرََهً )سـن أيب داود( , ويؼول  "ِديـَاًرا َو

ُه  إِكًََّم  ")صذ اهلل عؾقه وسؾم( :  ْكقَا ْلَْرَبَعِة َكَػٍر َعبٍْد َرَزَقُه اهلل َمآً َوِعْؾًًم َفُفَو َيتَِّؼى فِقِه َربَّ الدُّ

ْ يَ  ا َفَفَذا بَِلْفَضِل ادَْـَاِزِل , َوَعبٍْد َرَزَقُه اهلل ِعْؾًًم َوَِل ْرُزْقُه َمآً َوَيِصُل فِقِه َرِِحَُه َوَيْعَؾُم هلل فِقِه َحؼًّ

ا َسَواٌء, َوَعبٍْد َفُفَو َصاِدُق  الـِّقَِّة َيُؼوُل : َلْو َأنَّ ِِل َمآً َلَعِؿْؾُت بَِعَؿِل ُفَلٍَن َفُفَو بِـِقَّتِِه َفَلْجُرَُهَ

ُه , َوَٓ  قِه َرِِحَُه َيِصُل فِ  َرَزَقُه اهلل َمآً َوَِلْ َيْرُزْقُه ِعْؾًًم َفُفَو ََيْبُِط ِِف َمالِِه بَِغْرِ ِعْؾٍم َٓ َيتَِّؼى فِقِه َربَّ

ا , َفَفَذا بَِلْخبَِث ادَْـَاِزِل, َوَعبٍْد َِلْ َيْرُزْقُه اهلل َمآً َوَٓ ِعْؾًًم , َفُفوَ   َيُؼوُل: َلْو َوَٓ َيْعَؾُم هلل فِقِه َحؼًّ

ا َسَواٌء  رتمذي( , ويؼول )سـن ال "َأنَّ ِِل َمآً َلَعِؿْؾُت فِقِه بَِعَؿِل ُفَلٍَن َفُفَو بِـِقَّتِِه َفِوْزُرَُهَ

إِنَّ َمثََل َما َبَعَثـَِي اهلل بِِه ِمْن اْْلَُدى َواْلِعْؾِم , َكَؿثَِل َغقٍْث َأَصاَب  ")صذ اهلل عؾقه وسؾم( : 

ِمـَْفا  َأْرًضا , َفَؽاَكْت ِمـَْفا َصائَِػٌة َصقَِّبٌة , َقبَِؾْت ادَْاَء , َفَلْكبَتَْت اْلَؽََلَ, َواْلُعْشَب اْلَؽثَِر , َوَكانَ 

ُبوا ِمـَْفا , َوَسَؼْوا , َوَرَعْوا , َوَأَصاَب َصائِ  َػًة َأَجاِدُب , َأْمَسَؽْت ادَْاَء , َفـََػَع اهلل ِِبَا الـَّاَس , َفََشِ

َٓ ُتـْبُِت َكََلً , َفَذلَِك َمثَُل َمْن َفُؼَه ِِف  َٓ ُُتِْسُك َماًء , َو  ِديِن اهلل , ِمـَْفا ُأْخَرى , إِكًََّم ِهَي ِققَعاٌن , 

َدى اهلل الَِّذي َوَكَػَعُه بًَِم َبَعثَـَِي اهلل بِِه , َفَعؾَِم َوَعؾََّم , َوَمثَُل َمْن َِلْ َيْرَفْع بَِذلَِك َرْأًسا , َوَِلْ َيْؼبَْل هُ 

 )متػق عؾقه( .   "ُأْرِسْؾُت بِهِ 



الـاس ِف شئون ديـفم أو عذ أن ققؿة العؾم إكًم تشؿل التػوق ِف كل العؾوم التي تـػع       

 خصمص حص مس خس حس جس "شئون دكقاهم , ولذا كرى أن قول اهلل )عز وجل( : 

 ري ٰى ين ىن نن "جاء ِف معرض احلديث عن العؾوم الؽوكقة , حقث يؼول سبحاكه : "

 مب خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي

 مح جح  مج حج مث هت مت خت حت  جت هب

( , 82,  82)فاصر :  "مض خض حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث "سبحاكه : ويؼول

 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك
)آل عؿران :  "خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين

191  ,191. ) 

وقد قالوا : التعؾم قبل التعبد , لقؽون التعبد عذ هدى , وقال احلسن البرصي )رِحه       

 عؾم يػسد أكثر ّمّا اهلل(: العامل عذ غر عؾم كالّسالك عذ غر صريق , والعامل عذ غر

يصؾح , فاصؾبوا العؾم صؾبا ٓ ترّضوا بالعبادة, واصؾبوا العبادة صؾبا ٓ ترّضوا بالعؾم , فإّن 

قوما صؾبوا العبادة وتركوا العؾم حّتى خرجوا بلسقاففم عذ أّمة حمّؿد )صّذ اهلل عؾقه 

 وسّؾم( , ولو صؾبوا العؾم ِل يدّْلم عذ ما فعؾوا .

م الـافع هو الذي يؽون سبقل هدى ورِحة ورشد لصاحبه ِف أمر ديـه ودكقاه , ولذا فالعؾ      

 يك ىك مك لك  اك يق"رأيـا سقدكا موسى )عؾقه السَلم( يؼول لؾعبد الصالح : 

( , وقد قدم الـص الؼرآين صػة الرِحة عذ صػة العؾم 66)الؽفف :  "  ىل مل

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب" حقث يؼول احلق سبحاكه:

 (, فالعؾم ما ِل يؽن رِحة لصاحبه ولؾـاس أمجعني فَل خر فقه. 66)الؽفف: "ىث



كًم أن ادراد بالعؾم الـافع كل ما حيؿل كػًعا لؾـاس ِف شئون ديـفم, وشئون دكقاهم , ِف       

العؾوم الَشعقة , أو العربقة , أو عؾم الطب , أو الصقدلة , أو الػقزياء , أو الؽقؿقاء , أو 

أو اْلـدسة , أو ادقؽاكقؽا , أو الطاقة , وسائر العؾوم وادعارف , وأرى أن قوله الػؾك , 

, وقوله "هل مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق "تعاىل :

ا مـفًم أو كؼ, أ"ين ىن من خن حن  جن يم ":تعاىل ره عذ ـُص عم من أن كحرص أيًّ

 عؾم الَشيعة وحده , فاْلمر متسع لؽل عؾم كافع .

ا ِف حاجة إىل مجقع العؾوم التي كعؿر ِبا دكقاكا كحاجتـا إىل العؾوم وّما ٓ شك فقه أكـ      

 التي يستؼقم ِبا أمر ديــا , وكخؾصه ِبا من أباصقل وضَلٓت اْلًمعات الضالة ادارقة .

 

*       *       *  



 


