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  ىونر طاىر عمي أحمد الشيخاني مجمة العموم اإلسالمية                           " العمم" أىميتو وأخالقياتو
 (9( السنة )33العدد )      وأىدافو في الشريعة االسالمية 
 

 
 
 

 
 ىونر طاىر عمي أحمد الشيخاني

 المقدمة
 الكتاب مف النصوص مف ىائل كـ وىناؾ عظيما ، اىتماما   بالعمـ اإلسالمية الشريعة ىتمتإ     

 هللا يقوؿ ضرورية، إنسانية حاجة وكونو تعممو، وأىمية وفضمو، العمـ، أىمية عمى تدؿ والسنة،
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  :نزؿ ما أوؿ في وجل عز

 . ٥ - ١العلك:  چڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  
 يكوف  عمـ أي ويتعمـ يقرأ أف أمتو مف فرد ولكل( ملسو هيلع هللا ىلص)لمنبي أمر   المحكمات اآليات ىذه ففي     

 .ودنياه دينو في نفع ولغيره لو
 مف عديدة مواضع في ومآثرىـ العمماء، مكانة عف آخر سماوي  بياف األمر ىذا رافق وقد      
ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  :وتعالى سبحانو قولو ومنيا الكريـ، القرآف

  ١8آل عمران:  چڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 ثـ وجل عز هللا ىو المطمقة بالوحدانية يشيدوف  الذيف بأفّ  واضحة إشارة اآليات ىذه ففي 
 عف وبإدراكيـ ومعارفيـ، بعموميـ يتمّيزوف  العمماء بأف   واضحة داللة وفييا العمـ، أولو ثـ مالئكتو
 .يعمموف  ال الذيف غيرىـ
 تشكل  واإلعالـ والفنوف  العموـ مف كال أف ىو المعاصر، العالـ في إليو النظر يمفت ومما    

 عنصر فقد إذا فالعمـ حديف، ذو سالحا تمثل منيا واحدة فكل اإلنسانية، الحياة في ميما   عنصرا  
 الحروب في بوضوح ُيرى  كما اإلنسانية، وىالؾ المجتمعات لتدمير فّتاكا سالحا أصبح األخالؽ

  العمـ تحمى إذا وأما وآخر، حيف بيف المجتمعات عمى تشف التي والالأخالقية شرعية غير
 صنع في كاستخدامو لسعادتيا، مساعدا وعامال اإلنسانية، لخدمة فعاال عنصرا أصبح باألخالؽ
 .وغيرىا الطب في تستخدـ التي العممية واالكتشافات والطبية، االلكترونية والتقنيات اآلالت
 العمـ ثمار أي الوظيفية؛ الناحية ومف ماىية،و  أىميتو حيث مف العمـ ناوؿأت البحث ىذه ففي    

 بناء في أساسي   شرط   أنو وىل إليو، اإلنساف حاجة ومدى والحضارات، األمـ لدى المقتطف
عمى ثالثة ث عمى مبحثيف، ويتضمف األوؿ منيا، ولإلحاطة بالموضوع سينقـ البحأـ ال الحضارة
 في العموـ تعم ـ حكـ: الثاني تعريف العمـ في المغة واالصطالح والمطمباالوؿ منيا:مطالب 

 " العمم" أىميتو وأخالقياتو

 وأىدافو في الشريعة االسالمية
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عمى ثالثة مطالب  الثاني القرآف، ويتضمف المبحث في العمـ أىمية: الثالث والمطمب.اإلسالـ
 وآثاره، والمطمب األخالؽ مف العمـ تجرد: الثاني المطمب الُخمقي، وااللتزاـ العمـ: االوؿ منيا

  وأختـ البحث بخاتمة تبيف أىـ النتائج التي توصمت ليا.القرآف،  في العمـ أىداؼ: الثالث
 أىميتو في الشريعة اإلسالميةالعمم : المبحث األول

 .العمم ماىية: األول المطمب
 :لغة   الِعْمـِ  تعريف: أوال  

 أي: َيْعَمَموُ  أفْ  وأَحب   َخَبَرُه،: الر ُجلَ  وَعِمـَ  َنْفُسُو، ُىوَ  وَعُمـَ  ِعْمما ، َعِمـَ  الجيل، نقيض: الِعْمـُ      
 (.ٔ) ٦٦األنفال:  چې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  ىئ    ٹ چ قولو ومنو َيْخُبَرُه،
يس:  چې  ې     ى  ى   چ  تعالى قاؿ والعاّلـ، والعاِلـ العميـ: تعالى هللا صفات ومف"      

 وقولو.    ٣٧األنعام:  چىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ    ٹ چ وقولو  8١
  ٣8التوبة:  چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  چ  تعالى

 يزؿ لـ يكوف، أف قبل بعد يكف ولّما يكوف، وبما كونو، قبل يكوف  وما كاف بما العاِلـُ  هللا فيو .
 السماء في وال األرض في خافية عميو يخفى وال يكوف، وما كاف بما عالما يزاؿ وال عالما،
 (.ٕ")وتعالى سبحانو
: وتعّمَموُ  األْمرَ  وَعِمـَ  َشَعْرُت، ما: أي ُقُدوِمِو، ِبَخَبرِ  عممتُ  ما: يقاؿُ  َشَعَر،: بالشيءِ  وَعِمـَ "    
 (.ٖ")أْتَقَنوُ 
 :اصطالحا   العمـ تعريف: ثانيا  

 ولكننا العمماء، لدى الخبرة وتبايف النظر، وجيات باختالؼ تختمف متعددة تعاريف لمعمـ      
 خاللو مف فنعرؼ الثاني وأما العمـ، ماىية خاللو مف نفيـ فاألوؿ ألىميتيما، فقط تعريفيف نختار
 :العمـ وظيفة
 الشيء. ذات إدراؾ: أحدىما: ضرباف وذلؾ بحقيقتو؛ الشيء إدراؾ ىو العمـ: "أوال  

 (.ٗ)عنو منفي ىو شيء نفي أو لو، موجود ىو شيء بوجود الشيء عمى الحكـ: والثاني

                                                           

 .ٖٗٛٓ-ٖٖٛٓ، صٗينظر: ابف منظور، لساف العرب، مادة: )ِعْمـ(، دار المعارؼ، ج - (ٔ)
 .ٖٖٛٓ-ٕٖٛٓ، صٗالمصدر نفسو، مادة: )ِعْمـ(، ج -(ٕ)
 .ٖٖٛٓ، صٗالمصدر نفسو، مادة: )ِعْمـ(، ج - (ٖ)
ىػ( المفردات في غريب القرآف، تحقيق: دمحم سيد ٕٓ٘الراغب األصفياني، ابو القاسـ الحسيف بف دمحم)ت - (ٗ)

 .ٖٖٗلبناف، دار المعرفة، كتاب العيف، مادة: )عمـ(، ص-كيالني، بيروت
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 عمى يعمل المجتمعات، بنية خدمة في موظف ومنيج ثقافية، اجتماعية ظاىرة ىو العمـ: "ثانيا  
 اجتماعية مؤسسة فيو وليذا مستقبميا، معالـ ورسـ تحدياتيا ومواجية تقدميا، واطراد تماسكيا
 .(ٔ)"الحضاري  البناء ركيزة أي حضاري، وعنصر
 مجرد ليس ىو اآلف، العصر روح يمثل الذي العمـ أفّ  عمى يدلنا لمعمـ التعريف وىذا     

 المتفرقة، المعارؼ مف مجموعة ليس وىو لممعمومات، ذىنية حيازة أو عممية معمومات اكتساب
 لمتغيير، التجريبي التدخل بيدؼ الناقد العقل عمى اعتمادا   الواقع ودراسة فيـ في منيج ىو بل

 في وأنشطتيا المجتمع بنية مع متحدا معرفيا   نسقا   نسقية معرفية أبنية ىنا العمـ أفّ  بمعنى
 مف خاص نمط ىي التي النسقية العممية المعرفة ىي اآلف العصر وروح المختمفة، المياديف
 التعريف وىذا لمعمـ، وظيفي تعريف فيو وبالمجتمع، وبالنفس بالطبيعة اإلنساني الوجود عالقة
 ليس أّنو بمعنى الحضارة، لبناء أساسي وعنصر حضارية، ركيزة العمـ مف يجعل الذي ىو

 (.ٕ)الواقع عف جدا   وبعيدة   الذىف، تتجاوز أف تستطيع ال التي المعارؼ مف مجموعة
 حتى لمعمـ، االصطالحي والمعنى المغوي  المعنى بيف الربط يمكف التعريف ىذا خالؿ ومف      
 لممجتمع والوظيفية الخدمية الناحية مف العمـ أىمية تكمف وبذلؾ وثماره، أكمو العمـ تؤتى

 األساسية الحاجات مف ىي التي الحقيقية المنافع لإلنساف يجمب الذي العمـ فيو اإلنساني،
 ومحاولة بالمسببات، األسباب ربط ومعرفة الذىني، والتفكير العقمية، القدرات تنمية وىي لإلنساف،

  .  المرجوة النتائج الى لموصوؿ والمسببات األسباب مف فييا وما لمكوف، متأنية قراءة
 فيو مجرد، موضوعي بحث بيا يأتي الحقائق، مف مجموعة ىو العمـ بأف القوؿ يمكف لذا

 أسبابيا الكوف، ظاىرات وفيـ التقدير، عمى قادرا اإلنساف تجعل التي اإلنسانية الخبرات مجموعة
 زيادة عمى تساعد أف شأنيا مف التي اإلنسانية، المعارؼ مف مجموعة بأنو القوؿ ويمكف  وآثارىا،
 (.ٖ)األصمح وبقاء البقاء، تنازع معركة في صراعو عمى تساعد أف أو اإلنساف، رفاىية
 كالعمـ كثيرة معاف عمى العمـ ويطمق. المعرفة ىذه بو تدرؾ جيد بعد إال العمـ يكوف  وال      

 أو والفيزياء والكيمياء كالرياضيات الطبيعة وعموـ واألنساب، والتراجـ، المغات، وعمـ بالعقائد،
 (.ٗ)لمعرفتو اإلنساف يجتيد آخر عمـ وأي واإلنترنت، اآللي كالحاسب الحديثة العموـ
 : لمعمـ اإلسالمي المفيوـ: ثالثا

                                                           

(، الكويت، المجمس ٕٖٚجيمس تريفيل، لماذا العمـ، ترجمة: شوقي جالؿ، سمسمة كتب عالـ المعرفة) - (ٔ)
 .ٜـ(، صٕٓٔٓلوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، )فبرايرا

 وما بعدىا. ٜينظر: المصدر نفسو، ص - (ٕ)
(3)  http://www.al-maqha.com/t5683.html  

(4)  http://www.islamichistory.net/articles/fa2.htm 
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 العقمي الحسي المادي الجانب ىو فقط واحد جانب عمى يركز سبق كما العاـ بالمفيوـ العمـ إفّ 
 الكيمياء مثل الطبيعية العموـ تتضمف والتي الكوف، في المنظورة الماديات يشتمل الذي فقط،

 اإلسالـ نظرة بينما والتجربة، المالحظة عمى يقوـ مما وغيرىا، واليندسة والطب والفمؾ واألحياء
 (. ٔ)المالحظة دوف  بو اإليماف عمى يعتمد الذي الغيب وعمـ الشيادة، عمـ لتشمل تتسع لمعمـ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  چ : تعالى قولو منيا ذلؾ، إلى تشير القرآنية اآليات مف المئات وىناؾ

 . ٧ - ١البمرة:  چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  چ  :تعالى قاؿ 

 . ٤٤آل عمران:  چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
﮻         ہ  ھ         ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸ چ  :تعالى وقاؿ ﮹       ﮺ 

 چ﮼ ﮽   ﮾  ﮿ ﯀   ﯁                               

 . ١٣١آل عمران: 
﮲  چ  :تعالى وقاؿ ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  

 . ٥٦األنعام:  چ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷ ﮸   ﮹﮺   ﮻  ﮼  ﮽  
 . ٥١األنعام:  چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  چ  :تعالى وقاؿ

 . ٣الروم:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ  چ  :تعالى وقاؿ 
ى  ائ  ائ        ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى     چ  :تعالى وقاؿ  

ژ  ڑ      ڑ  ک    چ  :تعالى وقاؿ، ١٦٥التوبة:  چوئ  ۇئ   ەئ  ەئ  وئ    

ۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې  ى  ىائ  ائ   ەئ   چ  :تعالى وقولو . ١الرعد:  چک  ک  

 . 8الجمعة:  چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ             ۈئ  ۈئ   
 والشيادة، الغيب بيف يجمع أنو اإلسالـ في العمـ طبيعة أفّ : "اآليات تمؾ عرض مف ويتبيف     
 هللا وحي في جاء ما بيف يجمع عمـ المحسوس، العالـ وبيف هللا، إال يعممو ال الذي العالـ بيف
 عمـ إنو الممموس، الكوف  وبيف والمستقبل والحاضر الماضي في البشر مف غاب عّما وسنة، قرآنا  
 قموب في هللا يقذفو الذي النور يشمل عمـ المفتوح، الكوف  كتاب وبيف المقروء هللا كتاب بيف يجمع

                                                           

، القاىرة - (ٔ) مصر، -انظر: إسالـ الرفاعي عبد الحميـ، طبيعة العمـ؛ رؤية إسالمية تطبيقية في تعميـ العمـو
 ، وما بعدىا.ٕٙعالـ الكتب، ص
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 المادة جاذبية عف بعيدا   نفوسيـ وارتقت أرواحيـ وسمت قموبيـ، صفت الذيف الصالحيف عباده
 (.ٔ")بالعمـ عمييـ هللا فأنعـ والروحانية، الشفافية مستوى  إلى والطيف،

 في العمـ لمعنى مكمل جزء ،ىو(اإلسالمي غير) العاـ بالمفيوـ العمـ بأف القوؿ يمكف وبذلؾ   
 بل فحسب، شرعيا عمما كونو ليس العمـ بفضيمة تشيد عديدة آيات ىناؾ الف اإلسالمي، المفيوـ
ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ :تعالى قاؿ واألخروية، الدنيوية العموـ أنواع لجميع

﮶   ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

 چ﮿  ﯀  ﯁             ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻﮼  ﮽  ﮾ 

 . ٧8 – ٧٣:فاطر
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻچ  تعالى: وقاؿ

 . ١١٤طه:  چٿ  ٿ  
 التي العموـ أوؿ وكونو العمـ ىذا لمكانة الشرعي العمـ بطمب تختص  ال الفضيمة وىذه      
 يكوف  عمـ كل إلى تمتد   الفضيمة ىذه إف   بل فحسب، دينو أمر لمعرفة المسمـ يعرفيا أف يجب
 اإلسالمية، الشريعة مقاصد مع يتعارض لـ ما اليومية وحياتو معيشتو في نفع فيو ولغيره لممسمـ

ىئ  ی  ی  ی          چ :تعالى هللا يقوؿ المسمميف، معاش لتنمية ضرورة الدنيوية العموـ إف  

 . ٦١هود:  چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب    يب  
ـ   عف إال   تكوف  ال األرض وعمارة      في راسخ وعمـ والزراعة، الصناعة عموـ بمعرفة راسخ عم

 .الحديثة العصرية الوسائل واستثمار تنميتيا وطرؽ  والتجارة االقتصاد
 أخرى  ومعارؼ لعموـ حاجتيا إلى بالضرورة تمتد الشرعي العمـ إلى المسممة الشعوب حاجة إفّ    
 محل العموـ ىذه تكوف  أف يجب بل وغيرىا، األسمحة صناعة وعمـ والطب، الحاسوب، كعمـ
 قصوى  ضرورة أصبحت بل حاجة مجرد تعد لـ ألنيا الحاضر عصرنا في واىتمامو المسمـ عناية
ۇ  ۆ  ۆ  چ  :وجل عز هللا يقوؿ األمـ، مف غيرىـ عف المسمموف  فييا تخم ف وقت في

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  

 . ٦٦األنفال:  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ائ  ەئەئ
 اعتنوا نفسو الوقت وفي عنيا، يتفرع وما الشرعية بالعموـ اىتموا قد األمة ىذه سمف إف          

 والصناعة والتجارة الزراعة وعموـ الرياضيات وعمـ والجراحة الطب كعمـ أخرى  ومعارؼ بعموـ
 حيث ،(ٔ)ازدىارىا مرحمة اإلسالمية الحضارة بموغ في كبير دور ليا كاف التي العموـ مف وغيرىا

                                                           

 .ٖ٘المصدر السابق، ص - (ٔ)



 191  
 

  ىونر طاىر عمي أحمد الشيخاني مجمة العموم اإلسالمية                           " العمم" أىميتو وأخالقياتو
 (9( السنة )33العدد )      وأىدافو في الشريعة االسالمية 
 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ :تعالى هللا قوؿ مف اإلسالمية لألمة الحضارية االنطالقة بدأت

 . ٥ - ١العلك:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  
( عميو السالـ)جبريل بيا نزؿ سورة أوؿ في ميالده، تاريخ وشيادة اإلسالـ بداية ىي فتمؾ     
 يوحي ما قراءة إلى دعوة وفييا رمضاف، شير في حراء غار في يتحنث وىو( ملسو هيلع هللا ىلص)دمحم النبي عمى
 أثبت ذلؾ ليكوف  القراءة، مف يعممو يكف لـ ما تعميمو في والفضل الخمق لو الذي ربو باسـ إليو،

 الحضارة نشأة في عظيـ أثر مف الدعوة ليذه ما أحد عمى يخفى وال لحجتو، وأقوى  لمعجزتو
 العمـ أسرار امتالؾ مف تمّكف لما ولوالىا المعرفة، إلى اإلنساف سبيل ىي فالقراءة وتقدميا،
زاحة والمعرفة  (.ٔ)الوجود وسنف الكوف  نواميس اكتشاؼ دوف  طويال حالت التي الحجب تمؾ وا 
زاحة والمعرفة العمـ أسرار امتالؾ مف تمّكف لما ولوالىا المعرفة،  طويال حالت التي الحجب تمؾ وا 

 (.ٕ)الوجود وسنف الكوف  نواميس اكتشاؼ دوف 
 .اإلسالم في العموم تعمُّم حكم: الثاني المطمب
 مف تعممو اإلسالـ جعل اإلسالـ، في تشغمو التي العظيمة والمكانة العمـ ألىمية نظرا     

 التي واألحاديث اآليات مف العديد ىناؾ حيث المسمـ، اإلنساف عاتق عمى تقع التي الواجبات
 :  ذلؾ ومف األمر، عمى تدؿ بصيغة جاءت

ې  ى            ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    چ :تعالى قولو  

 .١٧٧التوبة:  چېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی 
 ترؾ عمى التوبيخ تفيد الماضي مع وىي تحضيضية، ىنا لوال  (ەئ  وئ):تعالى قولو ففي     
 األمر يفيد قد تالفيو يمكف فيما الترؾ عمى الموـ لكف بو، واألمر طمبو تفيد المضارع ومع الفعل،

  عظيمة، قبيمة أو بمدة كأىل           ۆئ    )كثيرة جماعة أي        وئ  ۇئ           ۇئ )نفر فيال أي المستقبل، في بو
 لمتكمف، التفعل فصيغة فيو، الفقاىة ليتكمفوا أي الديف في ليتفقيوا قميمة، جماعة أي چ  ۆئ  چ

 نفر فموال أي الباقية، الفرقة إلى عائد وينذروا يتفقيوا وضمير منو، ينذروف  عما أي قوميـ لينذروا
 (.ٖ")ليتفقيوا طائفة وأقاـ طائفة، فرقة كل مف

                                                           

(1)  http://www.islamichistory.net/articles/fa2.htm 

لبناف، دار الكتب العممية، -انظر: قاسـ حبيب جابر، اإلسالـ بيف البداوة والحضارة، بيروت - (ٕ)
 وما بعدىا. ٜٖٗـ(، صٕٕٓٓ-ىػٖٕٗٔ)ٔط

ىػ(، روح المعاني في تفسير ٕٓٚٔاآللوسي: أبو الفضل شياب الديف السيد محمود اآللوسي البغدادي)ت - (ٖ)
 .ٛٗ، صٔٔاف، دار إحياء التراث العربي، جلبن-القرآف العظيـ والسبع المثاني، بيروت
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 لألمة يمكف ال أنو عمى تشير فيي المفسروف، إليو ذىب كما واضحة اآلية ىذه فداللة     
 الحياة، جوانب مف جانب كل في متخصصة طائفة ىناؾ تكف لـ إذا األعداء ومواجية النيوض

 طائفة ىناؾ تكوف  أف يجب هللا، سبيل في لمجياد ومييأة األعداء لقتاؿ متمرسة طائفة ىناؾ فكما
 عناصر مف عنصر أنيا وكيف األمة، حياة في العمـ أىمية تبرز وىنا بالعمـ، مسمحة أخرى 

     . الحضارة لبناء أساسي وعامل نيضتيا،
 كل عمى فريضة العمـ طمب(:  "ملسو هيلع هللا ىلص)هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ ؛(رضي هللا عنو)مالؾ بف أنس وعف     
 (. ٔ")والذىب والمؤلؤ الجوىر الخنازير كمقم د أىمو غير عند العمـ وواضع مسمـ،
 ىذا في جاء الذي العمـ نوعية في العمماء اختمف الحديث ىذا في الفرضية معنى ولبياف     

 مف يحـر وما والحراـ والحالؿ العبادات تعرؼ بو إذ الفقو عمـ ىو بعضيـ فقاؿ الحديث،
 وأما كميا، العمـو إلى يتوصل بيما إذ والسنة الكتاب عمـ ىو آخروف  وقاؿ.. المعامالت،
 وجل، عز هللا مف ومقامو بحالو العبد عمـ ىو بعضيـ فقاؿ بو، المراد في اختمفوا فقد المتصوفة

 (.ٕ)الشيطاف لمة مف الممؾ لمة وتمييز النفوس وآفات باإلخالص العمـ ىو بعضيـ وقاؿ
ـ    ينقسـ الفرض واف" يقوؿ حيث قسميف إلى المفروضة العموـ( ٖ()هللا رحمو)الغزالي اإلماـ َوُيَقسِّ
 وال الحساب، مثل إليو العقل يرشد وال األنبياء مف استفيد ما والشرعية شرعية، وغير شرعية إلى

 محمود ىو ما: إلى تنقسـ بشرعية ليست التي والعموـ المغة، مثل السماع وال الطب، مثل التجربة
 كالطب الدنيا أمور مصالح بو يرتبط ما: فالمحمود مباح، ىو ما والى مذموـ ىو ما والى

 فرض أما بفريضة، وليس فضيمة ىو ما والى كفاية فرض ىو ما: إلى ينقسـ وذلؾ والحساب

                                                           

، تحقيق دمحم فؤاد ىػ(، سنف ابف ماجوٕ٘ٚ-ٕٚٓابف ماجو: الحافظ أبي عبد هللا دمحم بف يزيد القزويني،) - (ٔ)
، ٔ(،دار الفكر، جٕٕٗباب: فضل العمماء والحث عمى طمب العمـ، رقـ الحديث: ) ،المقدمةعبد الباقي، 

 .ٔٛص
 ..٘ٔ-ٗٔ،صٔاندنوسيا، مكتبة كرياطة فوطرا، ج ،ينظر: إحياء عمـو الديف - (ٕ)
الطوسي، الشافعي الغزالي، ُلّقب بحجة اإلسالـ  أحمدىو زيف الديف أبو حامد دمحم بف دمحم بف دمحم بف  - (ٖ)

في مرافقة وأعجوبة الزماف، صاحب التصانيف، والذكاء المفرط، تفقو ببمده أوال ، ثـ تحّوؿ إلى نيسابور 
جماعة مف الطمبة، فالـز إماـ الحرميف، فبرع في الفقو في مدة قريبة، ومير في الكالـ والجدؿ، حتى 
صار عيف المناظريف، وشرع في التصنيف، ثـ حّج وزار بيت المقدس، وصحب الفقيو نصر بف إبراىيـ 

س زّي األتقياء، ثـ بعد سنوات بدمشق، وأقاـ مدة وألف كتاب "اإلحياء" وكتاب "األربعيف" وغير ذلؾ، ولب
صار إلى وطنو الزما لسننو، حافظا لوقتو، مكبا  عمى العمـ، برع في المذىب واألصوؿ والخالؼ والجدؿ 
والمنطق، وقرأ الحكمة والفمسفة وفيـ كالميـ، وتصدى لمرد عمييـ، وكاف شديد الذكاء، قوي اإلدراؾ، ذا 

ىػ(، ولو خمس ٘ٓ٘الثنيف رابع عشر ُجمادي اآلخرة سنة )فطنة ثاقبة، وغوص في المعاني، توفي يـو ا
 .ٕٜٗ-ٜٔٗ، صٕوخمسوف سنة، تيذيب سير أعالـ النبالء، ج



 193  
 

  ىونر طاىر عمي أحمد الشيخاني مجمة العموم اإلسالمية                           " العمم" أىميتو وأخالقياتو
 (9( السنة )33العدد )      وأىدافو في الشريعة االسالمية 
 

 بقاء حاجة في ضروري  ىو إذ كالطب الدنيا أمور قواـ في عنو يستغنى ال عمـ كل فيو الكفاية
 (.ٔ")وغيرىما والمواريث الوصايا وقسمة المعامالت في ضروري  فانو وكالحساب األبداف
 والحجامة والسياسة والحياكة كالفالحة الكفايات فروض مف أيضا الصناعات وأصوؿ    

 ذلؾ وغير الطب وحقائق الحساب دقائق في فالتعمق فريضة ال فضيمة يعد ما وأما والخياطة،
 السحر فعمـ منو المذموـ وأما إليو المحتاج القدر في قوة زيادة يفيد ولكنو عنو يستغنى مما

 فييا سخف ال التي باألشعار فالعمـ منو المباح وأما والتمبيسات، الشعبذة وعمـ والطمسمات
 (.     ٕ)مجراه يجري  وما األخبار وتواريخ
 زمانو في العالـ ألف  ٬زمنو إلى بالنسبة كاف ىذا فمعل الفضائل مف الغزالي اإلماـ عده وما     

 كالفيزياء العموـ ىذه في التعمق يعتبر ىذا زماننا ففي المختمفة العموـ في التطور ىذا يشيد لـ
     دقائقيا، إلى يصل بحيث وغيرىا، والطب والفمؾ والرياضيات األرض وعمـ واألحياء والكيمياء
 في تتسابق األمـ الف منيا، البد التي الكفائية الفروض مف أي الزمة فريضة حقائقيا إلى ويرتقي

 ٬الفضاء وغزو ٬الذرة تحطيـ إلى عصرنا وصل ما العموـ ىذه في التعمق ولوال خطيرا، تسابقا ىذا
 (.ٖ)الدقيقة العموـ مف وغيرىا ،"التقنية" والثورة ٬الحاسوب" وصناعة

 الحياة، مستمزمات وتسيل الصناعات خالليا مف تتطور التي العموـ مف وغيرىا العموـ فيذه    
 ما منيا يجب فقد النافعة، الصناعات أنواع وسائر والفالحة الزراعة وشئوف  المعادف، كاستخراج
 المسمموف، يحتاجو بما يأمر أف فييا األمر ولولي كفاية، فرض ويكوف  المسمموف، يحتاجو
 نية حسب وعمى لعدوىـ، واإلعداد المسمميف، نفع عمى يعينيـ بما أي ذلؾ، في أىميا ويساعد
ذا هلل، وخمصت النية صمحت متى وجل، عز هلل عبادة أعمالو تكوف  العبد  كانت نية بدوف  فعميا وا 
 وغير والفالحة والزراعة المعادف واستخراج المباحة، الصناعات أنواع أعني المباحات، مف
 (.ٗ)ذلؾ
 مباحة، أمورا   تكوف  ذلؾ مف خموىا ومع عبادة، تكوف  النية صالح ومع مطموبة أمور وكميا     
 أف األمر ولي عمى ووجب إلييا، الحاجة دعت إذا األحياف، بعض في كفاية فرض تكوف  وقد
 بحسب وتختمف إلييا، الداعية أحواليا وليا شأنيا، ليا أمور فيي ليا، أىل ىو مف بذلؾ يمـز

 (.٘)الحاجة وبحسب النية،

                                                           

 .ٚٔ، صٔ، طبعة اندنوسيا، جتيذيب سير أعالـ النبالء - (ٔ)
 .ٚٔالمصدر نفسو، ص - (ٕ)
 .ٛٔٔ(، صٜٜ٘ٔ-ىػٙٔٗٔ)ٔينظر: الحياة الربانية والعمـ، مكتبة وىبة، ط - (ٖ)

(4)  http://www.binbaz.org.sa/mat/8523 

 ينظر المصدر نفسو. - (٘)
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 العممية، الحركة شجعوا الذيف واألمراء الخمفاء مف بكثير لإلسالـ الذىبي العصر تميز لقد   
بداع العمـ الزدىار الصالح الجو وىيأوا  وجّدوا العمـ، ودور والمكتبات المدارس فأنشأوا العمماء، وا 
  العممي الجو ىذا وفي المختمفة، مظانيا مف عمييا والحصوؿ والمخطوطات الكتب عف البحث في

  (.ٔ)اإلسالمية الحضارة سماء في أسماؤىـ سطعت الذيف العمماء مف المئات ظير الرائع
 جعموا حيث واآلخرة، الدنيا وبيف والعمـ الديف بيف جمعوا الذيف العمماء مف الكثير برز فقد     
 الرفيعة، واألخالؽ السامية، لممبادئ أصحابا ليكونوا الناس، قموب في اإليماف لترسيخ وسيمة العمـ
 . أفكارىـ ويغزوا بعقوليـ يتالعبوا أف لألعداء الصعب مف يكوف  بحيث
 أكثر أو حرية أكثر أو عميو ىـ مما أفضل يجعميـ وال بالناس َيْرقى ال وحده العمـ ألف      

 الخدمية، الناحية مف لممجتمع نفعا وأكثر كفاءة، وأكثر قدرة، أكثر الناس يجعل فالعمـ إنسانية،
 يتقيد الذي العمـ ىو ظمو في الحقيقية بالسعادة الناس وتحس محمودة الخدمة ىذه يجعل ما أما

 والشعوب المتعمميف الرجاؿ أف عمى برىف التاريخ ألف بحدوده، ويمتـز تعالى باهلل باإليماف
 مف كفاءة أكثر كانوا وربما لمشر، ُخّداما   أيضا   يكونوا أف يمكف بل بيـ التالعب يمكف المتعممة
 (.  ٕ)اإليماف مف المنسمخ بالعمـ اكتفوا ألنيـ المتخمفة، الشعوب
 إلى جنبا اإليماف مع يسير ىو بل لو، عدوا وال لإليماف، مناقضا ليس القرآف نظر في والعمـ     
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  چ  :تعالى قاؿ العمـ، عمى اإليماف القرآف عطف وليذا جنب،

﮵   ﮶    ولوقو  ،٥٦الروم:  چہ      ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳           ﮴ 
، ١١المجادلة:  چمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   چ  :تعالى
، ١العلك:  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  :تعالى قولو وفي اإليماف، أىل عمى العمـ أىل ىنا فعطف

 حضانة في عمـ: آخر وبتعبير مؤمنة قراءة فيي الخالق، هللا باسـ القراءة تكوف  أف تعالى هللا أمر
 (.ٖ)اإليماف
ڭ  ڭ  ڭ  چ  :تعالى قاؿ أزره ويشد اإليماف إلى يدفع القرآف نظر في الحقيقي والعمـ     

 بيف فميس ،٦سبأ:  چۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   ې  

                                                           

فؤاد باشا، التراث العممي لمحضارة اإلسالمية ومكانتو في تاريخ العمـ والحضارة، مصر، دار  أحمدينظر:  - (ٔ)
 .ٖ٘-ٖٗـ(، صٖٜٛٔ-ىػٖٓٗٔ)ٔالمعارؼ، ط

ينظر: عمي عزت بيجوفيتش، اإلسالـ بيف الشرؽ والغرب، ترجمة: دمحم يوسف عدس، مؤسسة بافاريا و  - (ٕ)
 .ٔٓٔ(،  صٕدار النشر لمجامعات، مصر، سمسمة نافذة عمى الغرب العدد)

ينظر: يوسف القرضاوي، العقل والعمـ في القرآف الكريـ، سمسمة؛ مف التفسير الموضوعي لمقرآف  - (ٖ)
 .ٜٙ-ٜ٘ـ(، صٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔ)ٔمصر، مكتبة وىبة، ط-، القاىرة(ٕالكريـ)
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نما الوسطى، القروف  عندىـ سمي فيما أوروبا عرفتو كالذي صراع واإليماف العمـ  إخاء ىو وا 
 (.ٔ)الحق يناقض ال الحق فإف العمـ يبارؾ واإليماف اإليماف، يؤيد فالعمـ بينيما
 في قيادي منصب لكل منو البد مؤىال العمـ اعتبر أنو القرآف إليو أشار الذي العمـ وألىمية   

 إلى إال يسوقونيا ال الجياؿ الف عمماؤىا، يقودىا إنما جياليا األمة يقود أف يجوز فال المجتمع،
 (.ٕ)ضالؿ
 لقيادة ويتصدروف  يقودوف  الذيف لدى الضرورية المؤىالت مف العمـ أفّ  إلى يشير والقرآف    

 .العسكرية لمقدرة األساسية مؤىالتو أحد العمـ كاف طالوت قصة ففي الجيوش،
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  :تعالى قاؿ

  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ٿ  ٿٹ

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ 

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  

﮲    ﮳  ﮴  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ،٧٤٣ - ٧٤٦البمرة:  چے  ۓۓ 
 ومنيج العمـ أساس عمى بنوا الذيف أتباعو ذلؾ عمى ويشيد والحضارة، العمـ ديف فاإلسالـ
 مف العالـ فنيل، والحضارة العمـ فنشرت اآلفاؽ وغزت القروف  عّمرت والتي دولتيـ، الحضارة

 عمى المسممة األندلس حضارة فضل اآلف إلى تذكر البشرية والزالت، بشمسيا واستضاء نورىا
 .أوروبا في والحضارية العممية الثورة

 .القرآن في العمم أىمية: الثالث المطمب
 تعممو، وفضل فضمو إلى تشير التي اآليات خالؿ مف الكريـ القرآف في العمـ أىمية تكمف       
 لمحو ومحاولتو لمجيل، القرآف صد وكذلؾ تعممو، فرضية وكذلؾ تعالى، هللا عند معممو ومكانة
 .   لمعمـ الحضارية الوظيفة وبياف اإلنساف، بني بيف المتفشية األمية
 :ومكانتو القرآف في العمـ فضل: أوال  
 :منيا نذكر والتعمـ، العمـ فضل إلى تشير الكريـ القرآف في عديدة آيات ىناؾ   
يئ  جب  حب    ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئىئچ  :تعالى قولو

 .  ١١المجادلة:  چخب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   

                                                           

 .ٜٙص، يوسف القرضاوي، العقل والعمـ في القرآف الكريـ - (ٔ)
 .ٕٕٔالمصدر نفسو، ص - (ٕ)
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 : بمعنى چمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  ) :سبحانو وقولو
، العمماء المؤمنيف هللا يرفع"  المؤمنيف هللا يرفع: آخروف  وقاؿ ليـ، باإلفسح أمر فمذلؾ درجات 

 (.ٔ")درجات جميعا   الصنفيف والعمماءَ 
العنكبوت:  چڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ  :سبحانو وقولو  

٤٧. 
 تقريبا   لمناس فضربو العزيز، الكتاب عمييا اشتمل التي األمثاؿ مف ونظائره المثل وىذا أي     
يضاحا   أفياميـ، مف َبُعدَ  لما  مغزاىا يفيـ وما حكمو، عمييـ واستعصى أمره عمييـ أشكل لما وا 

 عواقب في المتدبروف  العمـ، في الراسخوف  إال الفوائد مف لكثير واستتباعيا تأثيرىا، ومعرفة
 (.ٕ)األمور
 .١الزمر:  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی  جئ  ) :سبحانو وقولو
ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ     ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦچ  :سبحانو وقولو

 .١8آل عمران:  چڃ  ڃ  
البمرة:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  چ  :تعالى وقولو      

١٧٧ . 
لى  إلى تشير الشريفة النبوية األحاديث مف كبير عدد ىناؾ سبقت، التي اآليات ىذه جانب وا 
 :ومكانتو العمـ فضل
 َيْبَتِغي َطِريقا   َسَمؾَ  َمفْ : " يقوؿ (ملسو هيلع هللا ىلص)للاِّ  َرُسوؿِ  َسِمْعتُ : َقاؿَ ( عنورضي هللا )الدرداء أبي فعف    
ف   اْلَجن ِة، ِإَلى َطِريقا   لو هللا َسَمؾَ  ِعْمما   ِفِيو ى َأْجَنِحَتَيا لَتَضعُ  الَماَلِئَكةَ  َواِ  ـِ، ِلَطاِلبِ  ِرض  ف   الِعْم  َواِ 

َمواتِ  في َمفْ  َلوُ  َلَيْسَتْغِفرُ  الَعاِلـ  َعَمى الَعاِلـِ  َوَفْضلُ  الَماِء، في اْلِحيَتافُ  َحت ى ْاأَلْرضِ  في َوَمفْ  الس 
 َوالَ  ِديَنارا   ُيَور ُثوا َلـْ  األنبياء إف   األَْنِبَياِء، َوَرَثةُ  الُعَمَماءَ  ِإف   اْلَكَواِكِب، َساِئرِ  َعَمى اْلَقَمرِ  َكَفْضلِ  اْلَعاِبِد،
ُثوا ِإن َما ِدْرَىما ، ، َور  ـَ  (.ٖ")َواِفر   ِبَحظ   َأَخذَ  َفَقدْ  ِبوِ  َأَخذَ  َفَمفْ  اْلِعْم

                                                           

 .ٕٓٗ، ص٘الثعالبي: تفسير الثعالبي، ج  - (ٔ)
، ٕٓمصطفى المراغي، تفسير المراغي، مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده، ج أحمد  - (ٕ)

 .ٗٗٔص
صحيح مسمـ، كتاب: الذكر والدعاء، باب: فضل االجتماع عمى تالوة القرآف وعمى الذكر، رقـ  مسمـ، - (ٖ)

(، ٜٜٕٛ، المسند، عف أبي ىريرة، مسند أبي ىريرة، رقـ الحديث: )أحمد. و ٕٛٓٔ(، صٜٜٕٙالحديث: )
كتاب: العمـ عف رسوؿ هللا، باب:  ،. والترمذي، سنف الترمذئٚ، صٙٔ(، جٕٕٔٙٔو) ٕ٘ٚ، صٛج
. ومف حديث أبي ىريرة، كتاب: ٗٓٙ(، صٕٕٛٙا جاء في فضل الفقو عمى العبادة، رقـ الحديث: )م
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 فريضة العمـ طمب"  :(ملسو هيلع هللا ىلص)هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ ؛(رضي هللا عنو وسمـ)مالؾ بف انس وعف      
 (.ٔ")والذىب والمؤلؤ الجوىر الخنازير كمقم د أىمو غير عند العمـ وواضع مسمـ، كل عمى
 إال   َعَمُموُ  اْنَقَطعَ  اإِلْنَسافُ  َماَت  إَذا: "َقاؿَ ( ملسو هيلع هللا ىلص)للاِّ  َرُسوؿَ  َأف   ،(رضي هللا عنو) ُىَرْيَرةَ  َأِبي وَعفْ     
ـ   َأوْ  َجاِرَية ، َصَدَقة  : َثاَلث   ِمفْ       .(ٕ")َلوُ  َيْدُعو َصاِلح   َوَلد   َأوْ  ِبِو، ُيْنَتَفعُ  ِعْم
 مف فداء ليـ يكف لـ لمف والسالـ الصالة عميو الرسوؿ جعل بدر، في المشركوف  ُأسر وعندما  

 إيجاب أّصل الذي ىو اإلسالـ أف: أي(. ٖ)كتابة األنصار أوالد يعّمموا أف فداؤىـ ُجِعل األسرى،
 (.ٗ)مقابل بال األولى سنييـ في لألطفاؿ الدولة عمى التعميـ
 التي المنارات أىـ وىو المسجد، مف األولى لحظتيا في العممية المعارؼ ىذه وانطمقت      

 إلى ىجرتو بعد( ملسو هيلع هللا ىلص)الرسوؿ بو قاـ شيء أوؿ فكاف والمعرفة، العمـ طريق لممسمميف أضاءت
 أوؿ ىو المسجد أف وليعمموا المسمميف، حياة في أىميتو عمى يدؿ مما المسجد، بناء المدينة
 مع المسمميف الجتماع مكان ا المسجد فكاف والتقدـ، االزدىار وتحقيق الحضارة بناء في خطوة

                                                                                                                                                                      

؛ وأبو داود، سنف أبي ٜٙ٘(، صٕٙٗٙالعمـ عف رسوؿ هللا، باب: فضل طمب العمـ، رقـ الحديث: )
، . وابف ماجو، سنف ابف ماجو٘٘ٙ(، صٖٔٗٙداود، كتاب: العمـ، باب: في فضل العمـ، رقـ الحديث: )

 . ٙ٘(، صٖٕٕالمقدمة، باب: فضل العمماء والحث عمى طمب العمـ، رقـ الحديث: )
 .ٔٛ، صٔ(، جٕٕٗابف ماجو، ح) - (ٔ)
مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب: الوصية، باب: ما يمحق اإلنساف مف الثواب بعد وفاتو، رقـ الحديث:  - (ٕ)

. ٕٔ، صٜ(، جٖٓٛٛالحديث: )، المسند، مسند أبي ىريرة، رقـ أحمد. و ٓٚٙ-ٜٙٙ(، صٖٔٙٔ)
(، ٖٙٚٔ)ملسو هيلع هللا ىلص( باب: في الوقف، رقـ الحديث: ) والترمذي، سنف الترمذي، كتاب: األحكاـ عف رسوؿ هللا

( وتعميـ السنف، رقـ ملسو هيلع هللا ىلص. والدارمي، سنف الدارمي، كتاب: النبي)ملسو هيلع هللا ىلص(، باب: البالغ عف رسوؿ هللا)ٕٖ٘ص
. و أبو داود، سنف أبي داود، كتاب: الوصايا، باب: ما جاء في الصدقة ٕٙٗ، صٔ(، جٛٚ٘الحديث: )

. وابف حباف، صحيح ابف حباف، كتاب: الجنائز، فصل: ٕٔ٘(، صٕٓٛٛعف الميت، رقـ الحديث: )
. وابف خزيمة: اإلماـ أبي بكر دمحم بف ٕٙٛ، صٚ(، جٖٙٔٓالموت وما يتعمق بو، رقـ الحديث: )

ىػ(، صحيح ابف خزيمة، تحقيق: دمحم مصطفى ٖٔٔ-ٖٕٕسحاؽ بف خزيمة السممي النيسابوري)إ
ـ(، كتاب الزكاة، باب: ذكر ٜٓٛٔ-ىػٓٓٗٔلبناف، المكتب اإلسالمي)-سوريا، بيروت-االعظمي، دمشق

الدليل عمى أف أجر الصدقة المحبسة يكتب لممحبس بعد موتو ما دامت الصدقة جارية، رقـ الحديث: 
. والنسائي، سنف النسائي، كتاب: الوصايا، باب: فضل الصدقة عف الميت، رقـ ٕٕٔ، صٗ(، جٜٕٗٗ)

 .ٜٙ٘-ٛٙ٘(، صٖٔ٘ٙالحديث: )
السعودية، مكتبة العمـو والحكـ، -ينظر: أكـر ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة، المدينة المنورة - (ٖ)

 .ٖٛٙ، صٔج
 .ٛٛاف في شريعة اإلسالـ، صينظر: دمحم الزحيمي، حقوؽ اإلنس - (ٗ)
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 الذكر، حمقات فيو وتقاـ ودنياىـ، دينيـ أمور في ويتناقشوف  ويجيبيـ، يسألونو ،(ملسو هيلع هللا ىلص)الرسوؿ
 (. ٔ)اإلسالـ وأمور القرآف ليتعمموا وكبار ا صغار ا المسمموف  ويجمس
 لمعبادة ساحة فيو والمادي، الروحي التوجيو مصدر تجعمو اإلسالـ في المسجد مكانة الف      
 ىي وتقاليد أخالؽ وصفوفيا الصالة بفريضة ارتبطت المسجد وفي لألدب، وندوة لمعمـ ومدرسة

 أف تستطيع ال لحضارة قيمة فال الزمف، مع يتجدد وصال   بربيـ العباد وصل وىو اإلسالـ، لباب
 .(ٕ)واآلخرة الدنيا وبيف وربو، العبد بيف تربط

 االسالمية الشريعة في وأىدافو العمم أخالقياتو: المبحث الثاني
 المطمب األول: العمم وااللتزام الُخمقي

 عمارة األرض، عمى بيا يستعاف التي والوسيمة األمة، لنيضة األساسي المرتكز ىو العمـ      
ف الرزؽ، مف بالطيبات واالنتفاع الحياة، وترقية فييا، ما وتسخير  لمتكاملا التاـ واإللماـ التمكف وا 
 المعارؼ الحديثة. فروع مختمف في والتفوؽ  لمريادة رحبة آفاقا   لإلنسانية وعناصره يفتح بالعمـو
في مياديف اختصاصيـ المختمفة، ء إف  األبحاث العممية بالغة األىمية التي يقوـ بيا العمما     
ويحاولوف بيا مقاومة األمراض التي فتكت في  يكتشفوف بيا أسرار الكوف وأسرار الحياة،والتي 

الماضي وتفتؾ اليوـ بحياة البشر، ىي التي تستحق أف تعطى كل دعـ، إيذانا  بعصر جديد، 
 .لمعالـ وبمستقبل جديد

ّف الحروب بكلِّ أشكاليا، والنضاؿ ضدو      غة الراىنة صن اعيا مف كل األجناس، ىي الصي ا 
لى القيـ جميعيا في استخداـ المنجزات  الحقيقية التي يعيد فييا العالـ االعتبار إلى األخالؽ وا 

 .وعالميا ، استخداميا في تحقيق الحرية والسعادة والتقدـ لمبشر العممية، وطنيا  
 التعمقالتقنيات، و  وابتكار الطبيعة، واستكشاؼ والمعرفة، العمـ طمب عمى اإلسالـ ويشجع    
 ويجعميما والتعميـ، العممي البحث مجاؿ في الجيود الحثيثة بذؿ عمى الكوف، ويحث دراسة في
 أسس عمى لألمة والجسدية والروحية، الفكرية، بناء النيضة عممية تسير ثـ ومف عمميا ، ىدفا  

 قوية، تجعل مف الوحي اإلليي سندا  ليا. ودعائـ واضحة
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  چ  قاؿ تعالى: 

   [.٥ – ١]العلك:  چک  ک  ک   گ  گ  

                                                           

 (1) http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id  

 .ٖٚٔ-ٖٙٔينظر: دمحم الغزالي، فقو السيرة، دار الشروؽ، ص - (ٕ)
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وجاءت كممة اقرأ مرتيف تأكيدا ألىميتو، ولكنيا  ،فكاف أوؿ آية نزلت في القرآف بدأت بػ"اقرأ"    
ليست مجرد قراءة، فيي قراءة باسـ الخالق العظيـ، قراءة باسمو تعالى، أي بإذنو وأمره ومباركتو، 

 وبذلؾ تكوف قراءة إيمانية، فيي إشارة إلى أف العمـ في اإلسالـ ال بد أف يكوف في حضانة 
 .(ٔ)مـ أداة خير، ال معوؿ ىدـ، ويكوف لمتعمير ال لمتدميراإليماف باهلل تعالى، وبيذا يكوف الع

تبيف اآلثار الخطيرة التي تظير نتيجة لتجرد العمـ مف األخالؽ، وكيف أنو توفي ىذا المطمب     
يكوف عامال ييدد المجتمعات اإلنسانية، مف خالؿ بعض األمثمة الستخدامات الطاقة النووية  في 

 الجماعية. الحروب واإلبادات
وكذلؾ ضرورة تحمي العمـ باألخالؽ، لكي يكوف عامال لبناء المجتمعات والحضارة اإلنسانية،    

 ويتبيف ذلؾ مف خالؿ أىداؼ العمـ في القرآف الكريـ. 
   :: تجرد العمم من األخالق وآثارهالمطمب الثاني

ف نتيجتو خيرا  دائما  وال شرا  إف التقدـ العممي والتطور الصناعي والتقني ال يتحتـ أف تكو      
دائما، بل يتوقف ذلؾ عمى االتجاىات العقمية المصاحبة الستخداـ العموـ وتطبيقاتيا التقنية، 
وعمى القيـ الُخمقية المرتبطة بيا، والتي تساعد عمى توجيو استخداميا عف قصد لتحقيق الخير 

  (.ٕ)لألفراد والصالح العاـ لممجتمع
فالطاقة الذرية مثال  في يد الحكومات يمكف أف تكوف وسيمة لميدـ والدمار، كما يمكف أف     

تكوف وسيمة لمبناء ورفاىية لإلنساف، وذلؾ يتوقف عمى القيـ والمبادئ المصاحبة لمعمـ والمعرفة، 
ع، أما فيي تشكل مصدرا  ىاما لمطاقة السممية في كثير مف البمداف ألنيا تستخدـ لخدمة المجتم

الوجو اآلخر الستخداـ ىذه الطاقة فيو االستخداـ الحربي والالأخالقي الذي يستخدـ إلبادة 
 وىالؾ الشعوب واألمـ.

 المتاف سقطتا عمى الياباف، وخمفتا مف  (ٖ)ىيروشيما وناغازاكي"كما حدثت في قنبمتي"      

                                                           

الحياة الربانية والعمـ، يوسف القرضاوي، سمسمة تيسير ، يوسف القرضاوي، الحياة الربانية والعممينظر:  -(ٔ)
ـ(. وطبعة مكتبة وىبة، ٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ)ٔفقو السموؾ في ضوء القرآف والسنة، عماف، دار الفرقاف، ط

 .ٖٛص (.ٜٜ٘ٔ-ىػٙٔٗٔ)ٔط
، مصر، عالـ الكتب،  - (ٕ) ينظر: اسالـ الرفاعي، طبيعة العمـ؛ رؤية إسالمية تطبيقية في تعميـ العمـو

 .ٕٕٔ-ٕٕٓص
ىيروشيما: ىي مدينة في الياباف، تقع في جزيرة "ىونشو"، وتشرؼ عمى "خميج ىيروشيما". عاصمة  - (ٖ)

"محافظة ىيروشيما" وأكبر مدنيا. اشتيرت عالميا ألنيا كانت أوؿ مدينة في العالـ تمقى عمييا قنبمة ذرية، 
قع عمى الساحل ـ(، و ناغازاكي: ىي مدينة تٖٕٓٓنسمة ) 3ٖٔٙ3ٙٛٗٔيبمغ عدد سكانيا حوالي 

 ٖٕٓٓالجنوبي الغربي لجزيرة كيوشو اليابانية، عاصمة محافظة ناغازاكي وأكبر مدنيا، في تقديرات عاـ 
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 .(ٔ)أشكاؿ اإلبادة واليالؾ والدمار
يا إسرائيل عمى تي شنتوفي الحرب ال ،ـٖٕٓٓرب احتالؿ العراؽ ي استخدمت في حتوال     

حيث تـ استخداـ الفسفور ـ، ٜٕٓٓمدينة غزة في فمسطيف عاـ ـ، وعمى ٕٙٓٓلبناف سنة 
األبيض والمواد النووية، مخمفا القتل والدمار واليالؾ واآلثار الخطيرة التي تظير سنة بعد أخرى، 

 .(ٕ)تزداد بكثرة في المدف التي قصفت بيذه القنابلوآخرىا التشوىات الَخمقية التي 
استخدميا النظاـ السابق في العراؽ ضد المدنييف األكراد في كردستاف العراؽ، حيث       

  (ٖ)استخدـ المواد الكيمياوية السامة ضد المدنييف العزؿ وأدى إلى إبادة جماعية
                                                                                                                                                                      

 ٕٓ.ٕٔٗ. مساحتيا ²شخص/ كـ ٗٚ.3ٖٚٙٔنسمة بكثافة قدرىا  3ٜٓٔٛٔٗكاف عدد سكاف المدينة 
       http://ar.wikipedia.org/wiki. ينظر: ²كـ

قامت الواليات المتحدة بشف ضربتيف نوويتيف ضد الياباف في مدينتي ىيروشيما وناغازاكي، خالؿ  - (ٔ)
ـ، وكانت ىذه اليجمات ٜ٘ٗٔأغسطس عاـ  ٜو  ٙالمراحل األخيرة لمحرب العالمية الثانية، وتحديدا في 

ابل ما يصل إلى ىي الوحيدة التي تمت باستخداـ األسمحة النووية في تاريخ الحرب، حيث قتمت القن
، حيث مات ما ٜ٘ٗٔفي ناغازاكي بحموؿ نياية عاـ  ٓٓٓ،ٓٛشخص في ىيروشيما، و ٓٓٓ،ٓٗٔ

ٝ  ٕٓ-٘ٔيقرب مف نصف ىذا الرقـ في نفس اليـو الذي تمت فيو التفجيرات، ومف بيف ىؤالء، مات 
مراض، وسوء متأثريف بالجروح أو بسبب آثار الحروؽ، والصدمات، والحروؽ اإلشعاعية، يضاعفيا األ

حالة(  ٖٕٔومنذ ذلؾ الحيف، توفي عدد كبير بسبب سرطاف الدـ: )والتسمـ اإلشعاعي،  التغذية
حالة(، تأتي نتيجة التعرض لإلشعاعات المنبثقة مف القنابل، وكانت معظـ  ٖٖٗوالسرطانات الصمبة )

 غازاكي، في الخامس عشر مفالوفيات مف المدنييف في المدينتيف، وبعد ستة أياـ مف تفجير القنبمة عمى نا
وقعت وثيقة االستسالـ في الثاني مف شير سبتمبر،  إذأغسطس، أعمنت الياباف استسالميا لقوات الحمفاء 

، والقنبمة الذرية عمى ناغازاكي  ومف المالحظ لذلؾ أف القنبمة الذرية عمى ىيروشيما كانت مف اليورانيـو
، ينظر: المصدر اكانت مف نظائر اليورا   .ٕٕٔلسابق، صنيـو

       http://ar.wikipedia.org/wikiو                                                                         

أعمنت منظمة حقوؽ اإلنساف التابعة لألمـ المتحدة أف إسرائيل تستخدـ الفسفور األبيض المحظور دوليا  - (ٕ)
في حربيا عمى قطاع غزة، حيث تحـر المعاىدات الدولية استخداـ الفسفور األبيض ضد المدنييف العزؿ، 

ي حربيا ضد لبناف العاـ ويشار إلى أف اسرائيل اعترفت أيضا باستخداميا ليذا النوع مف األسمحة ف
، وكذلؾ أقر الجيش األميركي باستخدامو في حربو ضد مدينة الفموجة غربي العراؽ، ويذكر أف ٕٙٓٓ.

الفسفور األبيض يتميز بقدرتو الكبيرة عمى حرؽ األجساد التي يقع عمييا حتى العظاـ، ينظر: جريدة 
 ـ.ٜٕٓٓ يناير ٕٔ -ىػٖٔٗٔمحـر  ٘ٔ(، االثنيف، ٚ٘ٓٔالوقت، العدد)

ـ، تـ إلقاء القنابل الكيماوية عمى مدينة حمبجة ٜٛٛٔفي يـو السابع عشر مف آذار )مارس( في عاـ  -(ٖ)
بعد فترة وجيزة، ممئت المدينة بجثث عمى األرض، بغداد، و  كيمومترا شماؿ شرقي ٕٓٙالواقعة عمى مسافة 

اف حمبجة المدنييف مف اإلبادة الجماعية، وقد ىزت الصور الممتقطة لممدينة المنكوبة العالـ،  لما حل بسك
 قتيل، ينظر:  ٓٓٓ٘وبمغ عدد القتمى في ذلؾ اليـو 
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الحضارة المعاصرة ىناؾ مجاالت كثيرة الطاقة النووية ففي عصرنا الحديث وفي  فضال  عف    
النفع والضر، فقد تثير ىذه المجاالت بيف الحيف واآلخر  عمىيمتقي فييا العمـ مع المجتمع 

مشكالت قيمية وأخالقية، كاليندسة الوراثية وزرع األعضاء وأطفاؿ األنابيب وتقنية المعمومات 
واالتصاالت واستنساخ األجنة الحيوانية والبشرية وغير ذلؾ، فمثل ىذه المجاالت ال ينبغي أف 

معزؿ عف القيـ األخالقية، فمنذ العقد الماضي حذرت جيات  تأخذ دورىا النظري والتطبيقي في
عديدة مف مخاطر التمادي في ىذه المجاالت دوف وضع الكرامة اإلنسانية في وجو االعتبار، 

 (.ٔ)وبات العمماء وأىل السياسة عمى وعي متزايد بأىمية األخالقيات في البحث العممي
مع عمى السواء أف يتبع العمماء معايير مالئمة ومف األىمية بالنسبة إلى العمـ والمجت     

ف يفكروا فييا، وأف ألمسموؾ، واف يتعمـ العمماء كيف يدركوف الحيثيات األخالقية في العمـ، و 
ينظر العمماء إلى العمـ عمى أنو جزء مف سياؽ اجتماعي وأخالقي واسع، ويثمر نتائج ميمة 

تمع يعاني عندما يتبنى الباحثوف اتجاىا يتجاىل قع أف كال مف العمـ والمجالمجنس البشري، والو 
 (.ٕ)البحث عف المعرفة عندفيو المعايير األخالقية 

 أىداف العمم في القرآن المطمب الثالث:
إف النظاـ األخالقي في اإلسالـ لو خصائص يختص بيا، ومميزات يتميز بيا، وىذه     

الخصائص تجعمو نظاما  فريدا  مف نوعو، ومف ىذه الخصائص شموؿ األخالؽ اإلسالمية لكل 
 (.ٖ)مياديف الحياة، وىيمنتيا عمى كل األفعاؿ

وميداف العمـ مف المياديف التي تييمف عمييا األخالؽ اإلسالمية، فاإلسالـ يشّجع كل تقدـ     
 يثني عميو ويمدحو.      و عممي نافع لممجتمع ويراعي قيمو، 

فممعمـ وتعمـ العمـو في القرآف الكريـ أىداؼ عظيمة وجميمة، أىداؼ عقدية وعبادية        
وعسكرية، كميا تصب في مصمحة اإلنسانية وخدمتيا، وجمب وسموكية واجتماعية واقتصادية 

 السعادة إلييا، ولعل مف أىميا ىي:

 

 

                                                                                                                                                                      

http://www.iraqcenter.net/vb/20214.html 
، ص ،ينظر: - (ٔ) ، وديفيد ب. زرنيؾ، ترجمة: عبد ٖٕٕطبيعة العمـ؛ رؤية إسالمية تطبيقية في تعميـ العمـو

(، ٖٙٔالنور عبد المنعـ، أخالقيات العمـ، الكويت، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، عالـ المعرفة)
 وما بعدىا. ٖٔـ(، صٕ٘ٓٓيونيو -ىػ ٕ٘ٗٔ)ربيع االخر

 .ٕٓ٘-ٜٕٗو، صينظر: المصدر نفس - (ٕ)
وما  ٚٛـ(، صٕٙٓٓ)ٔاألردف، دار وائل، ط-ينظر: منير حميد البياتي، النظـ االسالمية، عماف - (ٖ)

 بعدىا.

http://www.iraqcenter.net/vb/20214.html
http://www.iraqcenter.net/vb/20214.html
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 :(ٔ). العمم لمعرفة هللا سبحانو وتعالىأ

فمعرفة هللا تعالى مف أعظـ الحقائق التي يحض القرآف عمى معرفتيا والعمـ بيا، بل إف هللا     
تعالى خمق ىذا العاَلـ عمويو وسفميو لكي يعرفونو ويعبدونو، والعمـ باهلل تعالى مف أىـ العموـ التي 

اتو والتفكر في يجب عمى المسمـ أف يعرفو، ويتـ بالبحث في أسماء هللا تعالى وصفاتو وتدبر آي
عظيـ مخموقاتو، وتتبع األدلة النقمية والعقمية، كما جاء في القرآف الكريـ، ومف اجل ذلؾ نشأ عمـ 

 التوحيد وأصوؿ اإليماف في الحضارة اإلسالمية.
ىئ  يئ    جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث  مث         ىث  يث  چ  قاؿ تعالى: 

 [.١٧]الطالق:  چ  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  جس 
يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       مث  ىثيث  حج  مج  جح  چ قاؿ تعالى: 

 [.١١]دمحم:  چمح  جخ   
 چک   ک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱڱ  ڱ  ں  ں  چ  وقاؿ تعالى: 

  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇچ   [، وقاؿ تعالى:٧٧]المؤمنون: 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ک  ک  

 [. ٧٦]النحل:  چک  گ  
ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  چ وقاؿ تعالى:  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ ڄ    ڄ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  چ  وقاؿ تعالى: ٣٧ – ٣١المصص:  چڎ    ڎ   ڈ   ڈ     ژ  

 [.  ١١٦آل عمران: چک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  

 :. العمم لمتفقو في الدينب
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ          ى ې  ى     چ  قاؿ تعالى:        

 .[١٧٧]التوبة:  چۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی  ی   

                                                           

وما بعدىا، و العقل والعمـ في القرآف الكريـ، يوسف القرضاوي،  ٖٕٔينظر: المصدر السابق، ص - (ٔ)
 ـ(.ٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔ)ٔر، مكتبة وىبة، طمص-(، القاىرةٕسمسمة؛ مف التفسير الموضوعي لمقرآف الكريـ)

 .ٚٙٔص
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( يقوؿ: " َمْف َسَمَؾ َطِريقا  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَؿ: َسِمْعُت َرُسوِؿ للّاِ) (رضي هللا عنووعف أبي الدرداء)       
ف   ـِ، َيْبَتِغي ِفِيو ِعْمما  َسَمَؾ هللا لو َطِريقا  ِإَلى اْلَجن ِة، َواِ  ى ِلَطاِلِب الِعْم الَماَلِئَكَة لَتَضُع َأْجَنِحَتَيا ِرض 

َمواِت َوَمْف في ْاأَلْرِض َحت ى اْلِحيَتاُف في الَماِء، َوَفْضُل الَعاِلـِ  ف  الَعاِلـ َلَيْسَتْغِفُر َلُو َمْف في الس   َواِ 
ـْ ُيَور ُثوا َعَمى اْلَعاِبِد، َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَمى َساِئِر اْلَكَواِكِب، إِ  ف  الُعَمَماَء َوَرَثُة األَْنِبَياِء، إف  األنبياء َل

، َفَمْف َأَخَذ ِبِو َفَقْد َأَخَذ ِبَحظ  َواِفر   ـَ  . (ٔ)"ِديَنارا  َواَل ِدْرَىما ، ِإن َما َور ُثوا اْلِعْم
لمعرفة هللا  والسبب في عمو منزلة التفقو في الديف وتحصيل العمـ الشرعي؛ أنو السبيل       

تعالى وأسمائو وصفاتو، وما فرض هللا تعالى عمى عباده، وما أحل وما حّرـ، فبالعمـ يعرؼ المرء 
ربو، ويعبده ويطيعو، ويستقيـ عمى أمره، فألجل ىذا رفع هللا تعالى أىل العمـ درجات وفّضميـ 

إلى الجنة، رضا  عمى غيرىـ، ووعد مف سمؾ منيـ طريقا  يطمب فيو العمـ أف يسيل لو الطريق
منو سبحانو بما يصنع طالب العمـ مف حفظ القراف ومعرفة معانيو ودراسة أحكامو وحفظ حديث 

( لما في ذلؾ مف حفظ لمديف، ومعرفة األحكاـ الشرعية، ولكي ال تنمحي الشريعة ملسو هيلع هللا ىلصرسوؿ هللا)
وبما أف ىذا العمـ في خدمة اإلنسانية، بل في خدمة المخموقات جميعا بالرفق  (،ٕ)فيعـ الضالؿ

واإلحساف، فيتجاوب الكوف كمو مع طالب العمـ رضا عنو، فالمالئكة تعرؼ لو قدره، وتعّظـ حقو، 
فتتواضع لو بالدعاء واالستغفار، بل كل مف في السماوات واألرض، حتى الحيتاف في البحر 

 (. ٖ)ف لويتولونو ويستغفرو 
 :. العمم لممحافظة عمى أمن المجتمعج

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   چ  قاؿ تعالى:       

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ   

 [.8٧]النساء:  چ
أي أف بعض المسمميف مف الضعفاء أو المنافقيف أو العامة مطمقا يخوضوف في أمر األمف     

والخوؼ، ويذيعوف ما يصل إلييـ منو، وقد يكوف في اإلذاعة بو ضرر عمى األمة، والواجب 
الحرب،  ( وىو اإلماـ األعظـ والقائد العاـ فيملسو هيلع هللا ىلصتفويض مثل ىذه األمور العامة إلى الرسوؿ)

لى أولي األمر مف أىل الحل والعقد ورجاؿ الشورى، الذيف يستخرجوف خفايا األمور بدقة  وا 
نظرىـ، عمى حسب خبراتيـ، ألف كل طائفة منيـ تحيط معرفتو ببعض المسائل، فيذا يرجح رأيو 

                                                           

مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب: الذكر والدعاء، باب: فضل االجتماع عمى تالوة القرآف وعمى الذكر، رقـ  - (ٔ)
 .ٕٛٓٔ(، صٜٜٕٙالحديث: )

، ٔالعدوي، إىداء الديباجة بشرح سنف ابف ماجو، مكتبة دار اليقيف، ج أحمدينظر: صفاء الضوي  - (ٕ)
 .ٕٗٔ-ٔٗٔص

 .ٕٗٔينظر: المصدر نفسو، ص - (ٖ)
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قضائية في المسائل الحربية، وىذا يرجح رأيو في المسائل المالية، وىذا يرجح رأيو في المسائل ال
وىكذا، فيـ الذيف يتطمعوف عمى خفايا األمور ويعرفوف مصمحة األمة فييا وما ينبغي إذاعتو وما 

 (.ٔ)ال ينبغي
 :. العمم لمعرفة العقائد والمناىج المنحرفةد

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      چ  قاؿ تعالى:   

 [. ٦]سبأ:  چۉ   ې  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  چ  وقاؿ تعالى:         

 [. ١٧٦]البمرة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ   ىئ   ىئ  ی  یی  ی  چ  وقاؿ تعالى: 

 [.١٦٧لنساء: ]ا چجئحئ  مئ  ىئ    يئ  جب  حب   خب    مب  ىب  يب    جت  حت   

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک  گ  گ    گ  چ  وقاؿ تعالى:  

 [.8٦]المصص:  چگ    ڳ  
 . العمم لتدبير شؤون األمة: ىػ
 . الشؤون الدينية والعقدية: 1
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ  وقاؿ تعالى:  

 [.١٦٤]آل عمران: چۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   

 : . الشؤون اإلدارية والقضائية2
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ  قاؿ تعالى: 

﮵ ﮶     ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴

 [.٣١ – ٣8]األنبياء:  چ﮷   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   چ ( قاؿ تعالى: عميو السالـوعف موسى)     

 [.١٤]المصص:   چڀ  ڀ  
 
 

                                                           

، ٘ـ(.جٜٚٗٔ-ىػٖٙٙٔ)ٕمصر، دار المنار، ط-ينظر: دمحم رشيد رضا، تفسير المنار، القاىرة - (ٔ)
 .ٖٔٓ-ٜٜٕص
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 . الشؤون العسكرية والحربية: 3
ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ قاؿ تعالى: 

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے    ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ

 [.٧٤٣]البمرة:  چے  ۓۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
 . الشؤون االقتصادية: 4

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  چ  قاؿ تعالى: 

ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   

 [.٥٦ – ٥٤]يوسف:  چک    ک  ک  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  
 . الشؤون الصناعية:5

]األنبياء:  چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁      چ  قاؿ تعالى:

8٦.] 
 الخاتمة

 وفي ختام ىذا توصمت إلى ىذين النتجتين 
 حضارة كانت األولى، المحظة في نشأتيا منذ اإلسالـ حضارة أفّ  سبق ما خالؿ مف - ٔ 

 أفّ  منيا نستنتج فاحصة، نظرة بالعمـ واالىتماـ الفضائل ىذه كل إلى نظرنا إذا ألنو عممية،
 لمعمـ الميمة النظرة ىذه خالؿ ومف وحضارتو، وقيمو اإلنساف لبناء أساسية ركيزة العمـ

 النور، إلى الظالمات مف وتخرجيـ اأُلمييف، بأيدي تأخذ أف اإلسالمية الحضارة استطاعت
 والمعرفة العمـ طمب في العصور جميع في المسمموف  نشط وقد لألمـ، قادة منيـ وتجعل
ا، حضاريًّا ميراث ا لنا تركوا حتى  .الحضارة مجاالت كل في تفوقيـ عف يعبر رائع 

خالؿ ىذه األىداؼ أف القرآف العظيـ يحّض عمى تعمـ كل العموـ التي فييا  ويتبيف مف -ٕ
ىذه المصمحة دينية أو إدارية أو  تمصمحة اإلنساف، وتصب في خدمة المجتمع، سواء كان

 قضائية أو اقتصادية أو عسكرية أو صناعية.
وبذلؾ يكوف عمما  ييدؼ إلى بناء المجتمع، وينقذه مف الجيل والظالـ، ويعالج اإلنساف، وال   

يسعد اإلنساف وال يقيره وال يقتمو، ينّمي قدراتو العقمية وال يخدره ويضمو، و يكوف سببا لمرضو، 
، وبيذا يتبيف ضرورة وجود أخالقيات العمـ، لكي تغّير مسار العمـ، االمدف وال ييدمييبني 

 تجعمو عمما نافعا ال ضارا.
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

 بيروت. –دار االمعرفة  :دمحم بف دمحم الغزالي أبو حامد الناشر :إحياء عمـو الديف -١
-ىػٖٕٗٔ)ٔلبناف، دار الكتب العممية، ط-قاسـ حبيب جابر، بيروت :اإلسالـ بيف البداوة والحضارة -٧

 وما بعدىا. ٜٖٗـ(، صٕٕٓٓ
عمي عزت بيجوفيتش، ترجمة: دمحم يوسف عدس، مؤسسة بافاريا و دار  :اإلسالـ بيف الشرؽ والغرب -٧

 (.ٕالنشر لمجامعات، مصر، سمسمة نافذة عمى الغرب العدد)
 مكتبة دار اليقيف. ،العدوي  أحمدصفاء الضوي  :إىداء الديباجة بشرح سنف ابف ماجو -٤
فؤاد باشا، مصر، دار  أحمد :التراث العممي لمحضارة اإلسالمية ومكانتو في تاريخ العمـ والحضارة -٥

 ـ(.ٖٜٛٔ-ىػٖٓٗٔ)ٔالمعارؼ، ط
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى  :مصطفى المراغى دار النشر أحمدالشيخ /  :تفسير المراغي -٦

 ه بمصر.الحمبي وأوالد
 ـ(.ٜٚٗٔ-ىػٖٙٙٔ)ٕمصر، دار المنار، ط-القاىرة ،دمحم رشيد رضا :تفسير المنار -٣
دار إحياء التراث  :الناشر ،دمحم بف عيسى أبو عيسى الترمذي السممي :الجامع الصحيح سنف الترمذي -8

 دمحم شاكر وآخروف. أحمد :تحقيق ،بيروت –العربي 
 ـ.ٜٕٓٓيناير  ٕٔ -ىػٖٔٗٔـر مح ٘ٔ(، االثنيف، ٚ٘ٓٔجريدة الوقت، العدد) -١

مؤسسة األعممي  :عبد الرحمف بف دمحم بف مخموؼ الثعالبي الناشر :الجواىر الحساف في تفسير القرآف -١٦
 بيروت. –لممطبوعات 

 دمحم الزحيمي. :حقوؽ اإلنساف في شريعة اإلسالـ  -١١
يوسف القرضاوي، يوسف القرضاوي، سمسمة تيسير فقو السموؾ في ضوء القرآف  :الحياة الربانية والعمـ -١٧

 (.ٜٜ٘ٔ-ىػٙٔٗٔ)ٔـ(. وطبعة مكتبة وىبة، طٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ)ٔوالسنة، عماف، دار الفرقاف، ط
 (.ٜٜ٘ٔ-ىػٙٔٗٔ)ٔدكتور يوسف القرضاوي مكتبة وىبة، ط الحياة الربانية والعمـ، -١٧
اآللوسي: أبو الفضل شياب الديف السيد  :يـ والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآف العظ  -١٤

 .ٛٗ، صٔٔلبناف، دار إحياء التراث العربي، ج-بيروت ،ىػ(ٕٓٚٔمحمود اآللوسي البغدادي)ت
(، الكويت، ٕٖٚجيمس تريفيل، لماذا العمـ، ترجمة: شوقي جالؿ، )  ،سمسمة كتب عالـ المعرفة  -١٥

 ـ(.ٕٓٔٓاب، )فبرايرالمجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلد
تحقيق دمحم  ،ىػ(،ٕ٘ٚ-ٕٚٓابف ماجو: الحافظ أبي عبد هللا دمحم بف يزيد القزويني،) -سنف ابف ماجو   -١٦

 فؤاد عبد الباقي. دار الفكر.
دمحم فؤاد عبد  :تحقيق ،بيروت –دار الفكر  :الناشر ،سنف ابف ماجو: دمحم بف يزيد أبو عبدهللا القزويني  -١٣

 الباقي.
دمحم  :تحقيق،دار الفكر :الناشر ،سميماف بف األشعث أبو داود السجستاني األزدي :اودسنف أبي د  -١8

 محيي الديف عبد الحميد.
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مجموعة محققيف بإشراؼ  :الَذَىبي تحقيق أحمدسير أعالـ النبالء: شمس الديف أبو عبد هللا دمحم بف   -١١
 األولى. :مؤسسة الرسالة الطبعة :شعيب األرناؤوط الناشر

 السعودية، مكتبة العمـو والحكـ.-أكـر ضياء العمري،  المدينة المنورة :النبوية الصحيحةالسيرة   -٧٦
 :الناشر ،أبو حاتـ التميمي البستي أحمدصحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف: دمحم بف حباف بف   -٧١

 .ٖٜٜٔ – ٗٔٗٔ ،الطبعة الثانية ،بيروت –مؤسسة الرسالة 
المكتب  :الناشر ،دمحم بف إسحاؽ بف خزيمة أبو بكر السممي النيسابوري  :صحيح ابف خزيمة  -٧٧

  د. دمحم مصطفى األعظمي :تحقيق ٜٓٚٔ – ٜٖٓٔ ،بيروت –اإلسالمي 
دار إحياء التراث العربي  :الناشر ،صحيح مسمـ: مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف القشيري النيسابوري   -٧٧

 دمحم فؤاد عبد الباقي. :تحقيق ،بيروت –
مصر، -القاىرة ،إسالـ الرفاعي عبد الحميـ، :بيعة العمـ؛ رؤية إسالمية تطبيقية في تعميـ العمـوط  -٧٤

 ، وما بعدىا.ٕٙعالـ الكتب، ص
(، ٕالعقل والعمـ في القرآف الكريـ: يوسف القرضاوي، سمسمة؛ مف التفسير الموضوعي لمقرآف الكريـ)  -٧٥

 ـ(.ٜٜٙٔ-ىػٙٔٗٔ)ٔمصر، مكتبة وىبة، ط-القاىرة
تحقيق  :تحقيق ٜٜٛٔ –السابعة  :الطبعة ،دمشق –دار القمـ  :الناشر ،و السيرة: دمحم الغزاليفق  -٧٦

 العالمة المحدث دمحم ناصر الديف األلباني.
 :تحقيق  -دار ومكتبة اليالؿ  :الفراىيدي الناشر أحمدأبي عبد الرحمف الخميل بف  :كتاب العيف  -٧٣

 د.ميدي المخزومي ود.إبراىيـ السامرائي.
بيروت الطبعة  –دار صادر  :لساف العرب: دمحم بف مكـر بف منظور األفريقي المصري الناشر  -٧8

 األولىز 
مؤسسة  :شعيب األرنؤوط وآخروف الناشر :بف حنبل المحقق أحمد :بف حنبل أحمدمسند اإلماـ   -٧١

 ـ.ٜٜٜٔ ،ىػٕٓٗٔالثانية  :الرسالة الطبعة
، تحقيق: دمحم (ىػٕٓ٘)ت ابو القاسـ الحسيف بف دمحم المفردات في غريب القرآف، الراغب األصفياني، -٧٦

 لبناف، دار المعرفة.-سيد كيالني، بيروت
 ـ(.ٕٙٓٓ)ٔاألردف، دار وائل، ط-منير حميد البياتي، عماف :النظـ االسالمية  -٧١

 موالع أنترنيت 
http://www.al-maqha.com/t5683.htm l. -  

http://www.binbaz.org.sa/mat/852 

http://www.islamichistory.net/articles/fa2.htm -  2 

http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id-3. 


