وﺼﺎ�ﺎ وﺘوﺠیﻬﺎت ﻟطﻼب اﻟﻌﻠم

اﻟضﺎ�ط ف�مﺎ ﯿذ�ر اﻟمؤﻟﻒ أو اﻟمتحدث أﻨﻪ ﻨﻘﻠﻪ ﻋن ﻏیرﻩ
اﻟسؤال :ﻤﺎ اﻟضﺎ�ط ف�مﺎ ﯿذ�ر اﻟمؤﻟﻒ أو اﻟمتحدث أﻨﻪ ﻨﻘﻠﻪ ﻋن ﻏیرﻩ إذا �ﺎن �ﻞ ﻤﺎ ﻟد�ﻪ ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو
ﻓﻲ اﻷﺼﻞ ُﻤ َتﻠﱠﻘﻰ ﻋن ﻏیرﻩ؟
ً

اﻟجواب :إذا ذ�ر ﻓﻲ اﻟمﻘدﻤﺔ أن )ﺠم�ﻊ ﻤﺎ أوردﺘﻪ ﻓﻲ �تﺎﺒﻲ ﻫذا �ﻠﻪ ﻤنﻘول ﻤن �تب أﻫﻞ اﻟﻌﻠم( ﺘَ ِخﻒ

اﻟمسؤوﻟ�ﺔ ،ﻟكن ﻤن ﺒر�ﺔ اﻟﻌﻠم إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘول إﻟﻰ ﻗﺎﺌﻠﻪ ،ﻻ ﺴ�مﺎ إذا �ﺎن ﻫذا اﻟﻌﻠم �شترك ف�ﻪ أﻛثر ﻤن ﻋﺎﻟم،
�ﻌنﻲ ﻟ�س ﻫو ﻤن اﺒتكﺎرات ﻋﺎﻟ ٍم ﻤﻌیﱠن ،أﻤﺎ إذا �ﺎن ﻤن اﺒتكﺎرات ﻋﺎﻟِم ﻤﻌیﱠن �ﻌینﻪ ﻓﻼ ﺒد ﻤن إﻀﺎﻓتﻪ إﻟ�ﻪ؛
ﻷن ﻨسبتﻪ إﻟﻰ ﻨﻔسﻪ ﻫذﻩ ﺘسمﻰ ﺴرﻗﺔ ﻋند أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،وﻋﻠﻰ �ﻞ ﺤﺎل اﻟمسﺄﻟﺔ ﻤسﺄﻟﺔ ﺜﻘﺔ ،ﻓﻔﻲ اﻟسﺎﺒق ﯿتنﺎﻗﻠون

ﻛﻞ واﺤد ﯿنﻘﻞ ﻤن اﻟثﺎﻨﻲ ،واﻟﻘصد ﻤن ذﻟك ﻨشر اﻟﻌﻠم وﺘوﺼیﻞ اﻟﻌﻠم �ﺄي طر�ﻘﺔ ،ﻓﻘد �كون ﻫذا اﻟكتﺎب �صﻞ
إﻟﻰ ﻫذا اﻟبﻠد ،أو إﻟﻰ ﻫذا اﻟشخص ،واﻟكتﺎب اﻟثﺎﻨﻲ �صﻞ إﻟﻰ ﺒﻠد آﺨر ،وﻫذا �ستﻔید ﻤن ﻫذا ،وﻫذا ﻨﻘﻞ ﻤن
ﻤثﻼ -اﻟتجﺎرة �ﺎﻟﻌﻠم اﻟشرﻋﻲ -ﻨسﺄل ﷲ اﻟﻌﺎف�ﺔ،-
ﻫذا ،اﻟﻘصد ﻨشر اﻟﻌﻠم ،ﻟكن اﻵن إذا �ﺎن اﻟﻘصد ﺒذﻟك – ً

ﻤثﻼ -ﻓﻼ ﺒد ﻤن إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘول إﻟﻰ ﻗﺎﺌﻠﻪ ،وﻟ�س
أو ﺼﺎر اﻟﻘصد ﻤن ذﻟك اﻟتﻬیئﺔ ﻟمراﺘب ﻋﻠ�ﺎ �ﺎﻟشﻬﺎدات – ً

ﻤن اﻷﻤﺎﻨﺔ أن ﯿنﻘﻞ ﻋن ﻏیرﻩ وﻻ �شیر إﻟ�ﻪ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻟ�ست اﻟمسﺄﻟﺔ ﻤسﺄﻟﺔ ﻨﻔﻊ ﻤن دون اﻨتﻔﺎع ،ﺒﻞ اﻟمﻘصود

اﻷول اﻻﻨتﻔﺎع ،ﻓﻼ ﯿنتﻔﻊ �كﻼم ﻏیرﻩ ﻋﻠﻰ ﺤسﺎﺒﻬم� ،خﻼف ﻤﺎ �ﺎﻨوا ﻓﻲ اﻟسﺎﺒق :اﻟمسﺄﻟﺔ ﺜﻘﺔ ،واﻟﻘصد ﺒذﻟك
ﻨشر اﻟﻌﻠم ﻋﻠﻰ أي ٍ
وﺠﻪ وﻋﻠﻰ أي وﺴیﻠﺔ ،وﻗد ﺘدﻋو اﻟحﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻋدم اﻟنس�ﺔ� ،ﺄن �كون اﻟمنﻘول ﻋنﻪ ﻏیر
و�حتﺎج إﻟ�ﻪ� ،مﺎ ﻓﻌﻞ ﺸﺎرح )اﻟطحﺎو�ﺔ( ،ﺤیث ﻨﻘﻞ ﻋن ﺸ�ﺦ اﻹﺴﻼم
ﻤرﻏوب ﻓﻲ ﻫذا اﻟبﻠد ،و�ﻼﻤﻪ ﻤﻬم ُ
ﺼرح ﺒذ�ر ﺸ�ﺦ اﻹﺴﻼم أو �ﺎﺒن اﻟق�م أو
ًا
ﻛثیر وﻋن اﺒن اﻟق�م وﻋن �ثیر ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﺒدون ﻨس�ﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻟو ﱠ

ﻗت �تب ﺸ�ﺦ اﻹﺴﻼم ﻓﻲ
ﻏیرﻫمﺎ ﻤمن ﻫو ﻏیر ﻤرﻏوب ﻓﻲ ﺒﻼدﻩ ﻟمﺎ اﻨتُﻔﻊ �ﺎﻟكتﺎب وﻷُﺤرق اﻟكتﺎب �مﺎ أُﺤر ْ
وﻗت ﻤن اﻷوﻗﺎت ،اﻟمﻘصود أن اﻟس�ﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻤثﻞ ﻫذا واﻟنظر إﻟﻰ اﻟمصﻠحﺔ ُ�حدد ،وﻟكن اﻷﺼﻞ إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘول

إﻟﻰ ﻗﺎﺌﻠﻪ.

