وﺼﺎ�ﺎ وﺘوﺠیﻬﺎت ﻟطﻼب اﻟﻌﻠم

اﻟﻌﻠم ﻋن اﻟشیوخ
ﻛیﻔیﺔ أﺨذ اﻟنسﺎء َ

�ثیر ﻋن ﻤذﻤﺔ طﻠب اﻟﻌﻠم ﻤن اﻟكتب ،و�ﻘول) :أﺨذ اﻟﻌﻠم ﻤشﺎﻓﻬﺔ ﻤن اﻟﻌﻠمﺎء(،
اﻟسؤال :أﺴمﻊ ًا
ﻟكن ﻨحن اﻟنسﺎء �شق ﻋﻠینﺎ أﺨذﻩ ﻤبﺎﺸرة ،ﻓمﺎ اﻗتراﺤكم؟ وﻤﺎ ﻨصیحتكم ﻟﻲ؟
اﻟجواب :ﻻ ﺸك أن اﻷﺼﻞ ﻓﻲ اﻟتﻌﻠم أﺨذﻩ ﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم اﻟراﺴخین اﻟموﺜوﻗین ﻤشﺎﻓﻬ ًﺔ؛ ﻟیستﻔید

ﺸك أن اﻟحﺎﻀر ﯿدرك ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺎ �ﻘﺎل أﻛثر ﻤن
اﻟطﺎﻟب ﻤمﺎ �ﻘوﻟون و ِﻤن َﺴمتﻬم وﻫدﯿﻬم ،وﻻ ﱠ
ﺘوﻀﺢ اﻟمراد ،ﻓﺎﻷﺼﻞ ﻓﻲ
اﻟﻐﺎﺌب؛ ﻷﻨﻪ ﻗد ُ�صﺎﺤب �ﻌض اﻷﻗوال ﺸﻲء ﻤن اﻟتصرﻓﺎت اﻟتﻲ ّ
اﻟرﻛب ﺒین ﯿدي اﻟشیوخ ،ﻟكن إذا ﻟم ﯿتمكن طﺎﻟب اﻟﻌﻠم -وﻫذا
ـجِث ّﻲ ﻋﻠﻰ ﱡ
أﺨذ اﻟﻌﻠم اﻟمشﺎﻓﻬﻪ واﻟ ُ
ﻤتصور ﺒوﻀوح �ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠنسﺎء؛ ﻷن اﻟنسﺎء ﻻ �ستطﻌن ﻤزاﺤمﺔ اﻟطﻼب واﻟحضور ﻤﻌﻬم ﺒین
أ�ضﺎ ﻟﻬن ﻤﺎ�شﻐﻠﻬن ﻓﻲ ﺒیوﺘﻬن -ﻓﺈذا ﻟم
ﯿدي اﻟشیوخ؛ ﻷن اﺨتﻼطﻬن �ﺎﻟطﻼب ﻤمنوع ﺸرًﻋﺎ ،و ً
ﺘتمكن اﻟمرأة أو اﻟرﺠﻞ اﻟبﻌید ﻋن ﻤنﺎ�ﻊ اﻟﻌﻠم وﻤواطن اﻟﻌﻠم ،وﻟم ﯿتمكن إﻻ ﻤن أﺨذ اﻟﻌﻠم ﻋن

اﻟشیوخ ﺒواﺴطﺔ اﻷﺠﻬزة ﻤن أﺸرطﺔ وﻤواﻗﻊ و�ﻨترﻨت وﻏیر ذﻟك ،ﻓﺈﻨﻪ ﻤﺎ ﻻ ُﯿدرك �ﻠﻪ ﻻ ُﯿترك
ُﺠّﻠﻪ ،و�ﻻ ﻓﺎﻷﺼﻞ أن اﻟﻌﻠم ﯿؤﺨذ ﻤن اﻟﻌﻠمﺎء ﻤبﺎﺸرة ،وﻻ ﯿؤﺨذ ﻤن اﻟصحﻒ ،واﻵن ﺘیسرت
ظﺎ ﺒواﺴطﺔ اﻷﺸرطﺔ ،و�واﺴطﺔ
اﻟﻌﺎﻟِ م ﻤن �ﻼﻤﻪ ﻟﻔ ً
اﻟوﺴﺎﺌﻞ –وﻪﻠﻟ اﻟحمد ،-ﻓتستطیﻊ أن ﺘﺄﺨذ ﻤن َ
اﻹﻨترﻨت ،وﺘستطیﻊ أن ﺘسﺄل وأﻨت ﻓﻲ ﺒیتك ،و�صﻞ اﻟسؤال إﻟﻰ اﻟشیﺦ و�جیب ﻋﻠﻰ ﺴؤاﻟك،
ﺘیسرت,
ﺴواء �ﺎن ﺒواﺴطﺔ اﻹﻨترﻨت أو ﺒواﺴطﺔ اﻟﻬﺎﺘﻒ .اﻟمﻘصود أن اﻷﻤور -وﻪﻠﻟ اﻟحمد -ﱠ

وﻟیست �ﺎﻟسﺎﺒق :إﻤﺎ أن ﺘﺄﺨذ ﻤن اﻟشیﺦ أو ﻤن �تﺎب ،وﻟذا ذم أﻫﻞ اﻟﻌﻠم أﺨذ اﻟﻌﻠم ﻤن اﻟكتب،

وأﻛثر ﻤﺎ �حصﻞ ﻤن اﻟتصحیﻒ ﺴببﻪ اﻻﻋتمﺎد ﻋﻠﻰ اﻟكتب ،وﻋدم اﻷﺨذ ﻤن أﻓواﻩ اﻟﻌﻠمﺎء ،ﻓتجدﻩ
�ﻘ أر ﻫذﻩ اﻟﻠﻔظﺔ ﻋﻠﻰ ﻏیر ﻤراد ﻤؤّﻟِﻔﻬﺎ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺼورﺘﻬﺎ ﺘحتمﻞ أوﺠﻪ � ِ
ـ)اﻟد ْﯿن و ﱠ
ﻤثﻼ،-
اﻟدﯿن( ً -
ّ
ﻓﻼ �ﻔرق ﺒینﻬمﺎ ﻓﻲ اﻟكتﺎ�ﺔ؛ وﻤﻌﻠوم أن أﻛثر اﻟكﻠمﺎت ﺘﻘﻊ ﻏیر ﻤشكوﻟﺔ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘُ ْش ِكﻞ ،ﺤیث إن
وﺸ ْكﻞ إﻻ ﻤﺎ �ُ ْش ِكﻞ .اﻟمﻘصود أﻨﻪ ﻗد ﺘیسر اﻷﻤر -وﻪﻠﻟ اﻟحمد،-
اﻟﻌﻠمﺎء ﻻ ﯿرون ﻀبط َ
ﻓبﺎﻹﻤكﺎن أن ﺘطﻠب اﻟﻌﻠم وﻫﻲ ﻓﻲ ﺒیتﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة ،وﺘكتب ﺴؤاﻟﻬﺎ إن ﺸﺎءت ﻓﻲ
اﻟجﻬﺎز و�ﺄﺘیﻬﺎ اﻟجواب ﻤبﺎﺸرة ﻤن اﻟشیﺦ و�ﺄﻨﻬﺎ ﺤﺎﻀرة ،و�ن �ﺎن اﻷﺼﻞ أن اﻟﻌﻠم إﻨمﺎ ﯿؤﺨذ ﻤن
ٍ
ﺤینئذ
أﻓواﻩ اﻟرﺠﺎل ،وﻤزاﺤمﺔ اﻟطﻼب �ﺎﻟر�ب ،ﻫذا �ﺎﻟنسبﺔ ﻟﻐیر اﻟنسﺎء ،أﻤﺎ اﻟنسﺎء ﻓﻬن ﻤﻌذورات

و�ﺄﺨذن اﻟﻌﻠم وﻫن ﻓﻲ ﺒیوﺘﻬن ﺒواﺴطﺔ اﻷﺠﻬزة واﻷﺸرطﺔ ،و�ذﻟك اﻟبﻌید اﻟذي �صﻌب ﻋﻠیﻪ

اﻟحضور إﻟﻰ ﻤنﺎ�ﻊ اﻟﻌﻠم وﻤواﻀﻊ اﻟدروس� ،كتﻔﻲ ﺒﻬذﻩ اﻷﺠﻬزة و�حصﻞ ﻟﻪ ﺨیر �ثیر.

�ثیرا :أن ﻤن أﺨذ اﻟﻌﻠم ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة ،ﻫﻞ �صﺢ ﻟﻪ و�سوغ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ
واﻟذي ُ�سﺄل ﻋنﻪ ً
أن �ﻘول :إﻨﻪ ﻤن طﻼب اﻟشیﺦ ﻓﻼن؟

ﻨﻘول :ﻨﻌم �سوغ ﻟﻪ أن �ﻘول :أﻨﺎ ﻤن طﻼب اﻟشیﺦ ﻓﻼن َﺸ ِر�طﺔ أن ﻻ ﯿتضمن �ﻼﻤﻪ
اﻟتدﻟیس� ،مﻌنﻰ أ ﱠﻻ �ظن أﻨﻪ ﺴﺎﻓر وﻗطﻊ ِ
اﻟﻘﻔﺎر واﻟﻔیﺎﻓﻲ وﺤضر ﻋند ﻓﻼن ،ﺒﻞ ﻋﻠیﻪ أن ﯿبین أﻨﻪ
ُ
ﺒواﺴطﺔ ﻫذﻩ اﻷﺠﻬزة ،وﻟذا �ﻘوﻟون� :جوز أن ﺘروي �ﺎﻹﺠﺎزة ،ﻟكن ﻻ ﺘﻘﻞ :ﺤدﺜنﻲ ﻓﻼن ،أو

ﻓﻼﻨﺎ إﻻ ﻤﻊ اﻟبیﺎن ،ﻓتﻘول :ﺤدﺜنﻲ إﺠﺎزًة ،أو أﻨبﺎﻨﻲ إﺠﺎزة وﻫكذا ،أﻤﺎ إذا ﻟم �كن ﻫنﺎك
ﺴمﻌت ً
ُ
ﺒیﺎن ﻓﻔیﻪ ﻨوع ﻤن اﻟتدﻟیس وﻫذا ﻤذﻤوم.

اﻟمصدر :ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻓتﺎوى ﻨور ﻋﻠﻰ اﻟدرب ،اﻟحﻠﻘﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ ﻋشرة.١٤٣١/١١/١ ،

