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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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 اإلهداء
كم متنيت أن أعيش بني اخلوارزميات واملعادالت 

كم متنيت أن حتيطين أحياء وكائنات وصور ،  واألكواد
واجتهدت ،  متنيت كثريا...  سوماتموللجينات والكرو

وسرعان ما تبددت اآلمال وصارت أحالما مجيلة ،  قليال
 . تعيش معي وال تفارقين

د الطريق للعلم واليوم أخذت على نفسي عهدا أن ُأمهِّ
وبدأت بتعريف الناس عذابات العلم وأخبار أهله ،  وأهله

 .  بهدف حتقيق الرعاية والعناية، املعذبني
 .  هدي هذا الكتابُأ لعلماءإىل العلم واف
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 ما حصل قبل الكتابة
خشيت ،  حبثت عن قلم ألسجل فكرة الحت يف األفق

تناولت القلم األول ،  أن تتالشى فأنسى وأنشغل بغريها
تركته ورغبت الكتابة ،  سوديكتب احلرب األفكان قلمًا 

حبثت مل أجد قلمًا أزرق ،  بقلم آخر يكتب اللون األزرق
قلم ثاٍن وثالث كلها أقالم تكتب اللون ،  يف البيت

 ...  األسود
 ثم كتبت بقلم احلرب األسود عن العلم والعلماء

 )عذابات العلم(
 وباهلل التوفيق
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا 

 . حممد وعلى آله وأصحابه الطيبني الطاهرين
 :  أما بعد

يف املشفى خنبة من أعز حني زارني الفكرة ت بدَأفقد 
هدي قشالن( مالفاضل )حممد  األصدقاء كان منهم األخ

ابتليت مبرض السرطان سنة  حنيوكان ذلك ،  أبو اهلدى
ما ":  أبو اهلدى وقالاألخ العزيز نظر إليَّ ،  م(2018)

 .  "وبالء ت أحدا من أهل العلم إال وهو يف شدةرأي
وحتسنت وهلل احلمد ،  احلياةثم تابعت مسريي يف 

 . توابعهآثاره ووبقيت ، وزال املرض، األمور الصحية
وبعد ُقرابة ،  وما زالت كلمات الشيخ جتول يف خاطري

سألين أحد األصدقاء سؤااًل حول موضوع مأساٍة  عام
 :  يعاني أثرها منذ زمن

 ...  شاب جتاوز الثالثني من عمره
 ....  الصناعيةحيمل شهادة اهلندسة 

 ...  حيفظ القران الكريم كاماًل عن ظهر قلب
 ....  يعمل جبد ونشاط

 ...  حيقق يف عمله أفضل النتائج
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 ...  مشغوف جبرد الكتب وخصوصًا املطوالت منها
يواظب على دروس العلم وجمالس العلماء صاحب 

 ...  متعددةهوايات 
 ...  خمتلفةويف جماالت 

 ... التطوعيةله العديد من النشاطات 
لكنه ،  هو يف نظر الناس إنسان مثالي مبعنى الكلمة

 ...  يعاني من القلة وشدة حاجته وفقره
وكيف ؟  يقدم على مشروع الزواج هل:  يسألجاء 
هذا إذا علمت ،  فرمبا يظلم زوجته بقلة نفقاته؟!  سيعيش

يف  أن عمله غري ثابت وغري مستقر فرمبا يفصل عن عمله
 ...  أي وقت

 ...  يسألين الشاب حبرقٍة وأمل
 .  أجبت إجابة تعجب فيها واستغراب أميا استغراب

 : قلت للشاب
 : إنها

 )عذابات العلم(
وهو كتاب يسلط الضوء على فئة من اجملتمع خدمت 

يف حني جتد هذه الفئة صعوبة وتعبًا وحاجه ،  العامل بأسره
 . أساسيات العيشيف احلياة وقسوة حتى يف 
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ر ومنهم منهم امُلفكِّ؛  هم َيجهدون وَيسهرون وَيتعبونف
كل يعمل ...،  امُلصلح ومنهم الصَّانع ومنهم العامل

 .  ومن حيث يشعر أنه خيدم البشرية، صهحسب ختصُّ
وال ،  وتكاد هذه الفئة ُتنسى وال ُيلتفت إليها إال قليال

ذا الكتاب هقد جاء و،  ُيقدم هلا إال اليسري مما تستحق
ثم ،  يسلط الضَّوء على صوٍر من معاناة بعض العلماءل

يضع الكتاب آمااًل وتطلعات بني يدي القارئ الكريم 
أو تكون ،  من عذابات العلمجمتمعاتنا خلص تتحتى 

 . اجملتمعات بأسرها عونا ألهل العلم ملواجهة التحديات
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 األهداف العامة للكتاب
جمموعة من القيم واألخالق يهدف هذا الكتاب إىل 

وعلى النحو ،  واملبادئ تظهر من خالل الفئة امُلسَتْقِبَلِة
 :  اآلتي

 اهلدف العام والرئيسي للكتاب
أن يعرف الناس قيمة العلماء وما يعانون من آالم 

واالحرتام ،  فيقدموا للعاِلم الرعاية والتسهيالت،  وأحزان
يلتفت إىل غريه من فيتفرغ العاِلم للعلم وال ،  والتقدير

 . مشاغل الدنيا
وهذا املقصد الشريف ال يتحقق جبهٍد فردي وال يكون 
تامًا إذا مل يكن مثة اهتمام أسريٍّ وجمتمعي وسياسي 

وحتى ال تبقى حركة العلم واملعرفة واالخرتاع ،  ودولي
 .  واالبتكار نشاطات فردية يف جمتمعاتنا جاء هذا الكتاب

حتقيق األمن والكفاية ألهل مسؤولون عن  مجيعا حننو
 .  العلم ويف خمتلف صنوف العلم واملعرفة

لذلك يتوجب علينا أن نقف ؛  العلم خيدم العاَلم بأسره
وُسُبِل ،  املعرفةجنبًا إىل جنب ويدًا بيد لتحقيق آفاق 

 . الكفاية والراحة ألهل العلم
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 فئة العلماء
جماالته وفنونه إذا كنت من أهل العلم ويف أي جمال من 

 : ب على النحو اآلتيافأحرص على االستفادة من الكت
احرص أخي العاِلم على تعريف الناس جبهودك  .1

حيث إن كثريا ؛  أنشر ذلك يف جمتمعك،  وآالمك وأحزانك
خال من ،  من الناس يظن أنك مرتاح البال صايف الذهن

 .  اآلالم واألحزان
احرص أخي العاِلم على استغالل طاقاتك  .2
وإياك أن ُتضيِّع ،  هودك وأوقاتك بالعلم النافع واملفيدوج

 .  أوقاتك وتهدر جهودك يف أشياء ال طائل منها
احرص أخي العاِلم على توفري الكفاية املالية  .3

أو من ،  جلهودك إما من خالل حسن التصرف والتدبري
خالل تولي مشاريعك من قبل الدولة أو أصحاب 

أو حتى الطامعني الباحثني األموال الراغبني يف فعل اخلري 
 .  ولكن دون إحلاق الضرر باآلخرين، عن املال

َأخي العاِلم الفاضل احرص على استخدام علمك  .4
وإياك إياك أن يكون علمك وسيلة للهدم أو ،  فيما ينفع

القتل أو غري ذلك من صنوف املصائب اليت جتر الدمار 
 . للعامل
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 . طيات الكتابوغري ذلك الكثري من الفوائد املنثورة يف 
 فئة الشباب واليافعني

إذا كنت من فئة الشباب واطلعت على هذا الكتاب 
فأعلم أن الكتاب خياطبك ويوجهك ويرشدك إىل عدة 

 :  أمور
،  احرص على أن تكون عاملًا يف فٍن من الفنون .1

 .  احبث عن شخصيتك العلمية...  فكر...  اجتهد
د عن فرتة الشباب فرتٌة مليئة باجلد والنشاط ابتع .2

 .  الفراغ وابدأ العمل واإلنتاج
إذا كنت قد اخنرطت يف عمٍل ،  كن عاملًا مبا تعمل .3

من األعمال فعليك ان جتدَّ وجتتهد يف العمل وأن تعرف 
 .  كل صغرية وكبرية يف عملك حتى تكون عاملًا مبا تعمل

 ربنيفئة امل
بعد اكتسابك أخي املربي خربات عظيمة يف احلياة 

وأهمية ،  تعريف الناس فضل أهل العلماحرص على 
 . جهودهم

أو ،  البد أنك شاهدت أو خالطت عاملًا من العلماء
فحاول أن ُتعرِّف ،  قرأت قصة من قصص أهل العلم
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فأنت ،  الناس فضائل أهل العلم وتقديرهم واحرتامهم
 . املربي صاحب اخلربات
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 أهل العلم يف خميلة الناس
 كثرُي:  أوهلا هامة اتمقدمبعد بيان األهداف ال بد من 

خطباؤنا من ذكر أهل العلم والثناء عليهم واحلديث عن 
 ... فضائلهم وتقديرهم وتوقريهم

 .  فشاع بني الناس أن أهل العلم هم فقط أهل الدين
نظرة قاصرة ألهل العلم والصحيح أن  النظرةوهذه 

فهناك ؛  صار عاملًا نِّهكل من تعلم وبرع يف علمه ونبغ يف ف
، وعامل كيمياء،  وعامل رياضيات وعامل أحياء،  عامل اجتماع

، وهكذا ويف كل فن ويف كل علم من العلوم...،  وعامل لغة
وال يشرتط أن ُيقدم العاِلم اخرتاعا أو اكتشافا حتى ُيلقَّب 

بل يكفيه معرفته ودرايته بعلمه الذي ختصص فيه ،  لعاملبا
 . ووصل فيه إىل أعلى املستويات

وما يسلط عليه الكاتب الضوء هو مجيع العلوم 
 . واملعارف وال يقتصر فقط على علماء الدين

  



17 

 

 بني الواقع والرتاثاألمثلة 
بالرغم من وجود أمثلة يف واقعنا املعاصر لعلماء 

جتد الكثري من الكتاب واخلطباء والوعاظ معذبني إال أنك 
إىل ِذكر حاالت مأساوية  توجهونوي،  عرض عنهمُي

فيه حسن ولكن وهذا األمر ،  لعلماء من عبق الرتاث
وردٌّ إىل الرتاث مع وجود صور مشاهدة  واقٍع تهميُش

وال يعين هذا ،  وترشد إىل أهدى السبل،  أمجل الفوائد فيها
 كما-ر لرتاث ُيحرتم وُيقدَّفا؛  التقليل من أمر الرتاث

-الكتاب من الثاني القسم يف الحقا عنه احلديث سيأتي
 الواقع من أمثلة وَذكر األمر هذا استدرك الكاتب لكن،  
إال ما دعت إليه احلاجة من احلديث ،  لذي شاهده وعاينها

 .  عن مأساة العلماء من الرتاث العاملي
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 اعتذار
 :  اعتذارا هاّمًاوقبل القراءة أقدم 

لكن مثة أمٍر ال بد أن ؛  ال أرغب يف صريح االعتذار
حيث قمت يف طيات هذا الكتاب باإلشارة ،  اعتذر بسببه

إىل قصص من مشاهداتي وحميطي العلمي واالجتماعي 
ومل أسجل مجيع ما شاهدت ولكن أشرت إىل بعض 
القصص اليت كان هلا وقع وأثر يف طريق أهل العلم 

ت يف سبيلهم وبعض هذه ءابات أو إضاوشكلت العق
املشاهدات مما ُعرفَ  أهلها وأدرك بعض األصدقاء أنه 

لكن صدقًا ما أردت التعريض ولكن ،  هو املقصود
 .  اجتهدت يف تصوير الوقائع

ومع أن بعض العبارات املذكورة يف الكتاب مدٌح إال 
وذلك ألسباب ،  ح بذكر أمساء أصحابهاأني مل أصرِّ

 .  على ِذكرهاأحتفظ 
يف هذا  املعاصرينوقد أشرت إىل امسني فقط من 

 : وهما، الكتاب
الذي ،  الطيب اإلنساني صاحب اخللق واألدب:  األول

،  يب )رضوان السعد( رمحه اهللبالط ءالفقرامع  كان يشعر
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تقديرًا له وختليدًا للجهد الطيب املبارك  بامسهوذكرته 
 . مليةالذي قام به يف مسريته العلمية والع

أشرت يف حديثي عن العطاء والبذل وعدم :  الثاني
أخذ األجر لصديقٍ شابٍ قدم إسهامات كثرية يف اجملاالت 
الطبية ويف عالج مرضى التوحد صديقي الغالي )فاخر 

 .  وأرجو اهلل التوفيق والسداد. (عوده الدين
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 العذابات: أوال

 معاناة العلماء دخل للحديث عنم
ال شك أن عذابات العلماء من أكثر األمور اليت 

فهناك صعوبات وعقبات تقف يف ؛  العلم هم عنتشغل
تعيق هذه العقبات سبيل البحث وطريقه ،  طريقهم

وتعرقل عملية النجاح يف كثري من احلاالت وليس الفقر 
وحده هو العائق الوحيد وليست احلاجة إىل أدوات 

 ...  الوحيدةالبحث هي العقبة 
مع أن احلاجة والفقر تعد من أهم العراقيل اليت تثبط 

 .  الباحث عن حبثه
ة تلو املرة وتأخذ هذه عندما يقوم عامل بإجراء جتربه مر

قواه  وتستنفد،  من وقته الكثري ومن جهده وطاقته التجربة
 .  ومداركه

 ؟!  أال تعترب هذه معاناة
ويعتزل أبناءه  هوعندما ميتنع العامل عن جمالسة أهل

 .  وزوجته
 ؟!  معاناةأال تعترب هذه 
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عندما يعتزل العامل الناس وال جيالس األصحاب 
 .  واألصدقاء

 ؟!  معاناةهذه أال تعترب 
 .  عندما يقف العامل إلقناع الناس باخرتاعه وابتكاره

 ؟!  معاناةأال تعترب هذه 
،  الدارسون،  الباحثون،  واملؤلفون،  ابتَّالُك

  ...، واملرشدون،  املصلحون،  املستكشفون املخرتعون
هؤالء وأمثاهلم يعانون أشد املعاناة وكل له معاناته اليت 

 .  واك يف طريقهتؤرقه وتطرح العوائق واألش
واحلاصل أن هناك عقبات كثريه تقف يف طريق العلم 

ويف هذا ،  والعلماء بعضها ظاهر وبعضها غري ظاهر
القسم من الكتاب تسليط الضوء على جمموعة من 

 .  وباهلل التوفيق، العذابات
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 كالم نفيس البن خلدون
 :  يقول ابن خلدون

الدين من القضاء يف أن القائمني بأمور :  "الفصل السابع
والفتيا والتدريس واإلمامة واخلطابة واألذان وحنو ذلك 
ال تعظم ثروتهم يف الغالب والّسبب لذلك أّن الكسب 
كما قّدمناه قيمة األعمال وأّنها متفاوتة حبسب احلاجة 

فإذا كانت األعمال ضرورّية يف العمران عاّمة .  إليها
.  ة إليها أشّدالبلوى به كانت قيمتها أعظم وكانت احلاج

وأهل هذه الّصنائع الّدينّية ال تضطّر إليهم عاّمة اخللق 
.  وإّنما حيتاج إىل ما عندهم اخلواّص مّمن أقبل على دينه

وإن احتيج إىل الفتيا والقضاء يف اخلصومات فليس على 
وجه االضطرار والعموم فيقع االستغناء عن هؤالء يف 

صاحب الّدولة مبا  وإّنما يهتّم بإقامة مرامسهم.  األكثر
ناله من الّنظر يف املصاحل فيقسم هلم حّظا من الّرزق على 

ال يساويهم .  نسبة احلاجة إليهم على الّنحو اّلذي قّررناه
بأهل الّشوكة وال بأهل الّصنائع من حيث الّدين واملراسم 
الّشرعّية لكّنه يقسم حبسب عموم احلاجة وضرورة أهل 

وهم أيضا .  إّلا القليل العمران فال يصّح يف قسمهم
لشرف بضائعهم أعّزة على اخللق وعند نفوسهم فال 
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خيضعون ألهل اجلاه حّتى ينالوا منه حّظا يستدّرون به 
الّرزق بل وال تفرغ أوقاتهم لذلك ملا هم فيه من الّشغل 

.  بهذه البضائع الّشريفة املشتملة على إعمال الفكر والبدن
هل الّدنيا لشرف بل وال يسعهم ابتذال أنفسهم أل

فلذلك ال تعظم ثروتهم ،  بضائعهم فهم مبعزل عن ذلك
ولقد باحثت بعض الفضالء فأنكر ذلك علّي .  يف الغالب

فوقع بيدي أوراق خمّرقة من حسابات الّدواوين بدار 
املأمون تشتمل على كثري من الّدخل واخلرج وكان فيما 

فته عليه طالعت فيه أرزاق القضاة واألئّمة واملؤّذنني فوق
وعلم منه صّحة ما قلته ورجع إليه وقضينا العجب من 
أسرار اهلل يف خلقه وحكمته يف عوامله واهلل اخلالق القادر 

 . (1/493، ال رّب سواه" )مقدمة ابن خلدون
رارًا عديدة ملخصها وكالم ابن خلدون يتضمن أس

 : تيعلى النحو اآل
الغالب القائمون بأمور الدين ال تعظم ثروتهم يف  •

 .  وهذا األمر كان يف عصر ابن خلدون وقبله وبعده
األعمال الضرورية يف العمران قيمتها أعظم وحاجة  •

 . ونتائجها أعلى،  وكذلك حتسيناتها أكثر،  الناس إليها أشد
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أهل الصنائع الدينية ال يضطر إليهم إال يف الفتاوى  •
 .  واإلرشادوحلِّ بعض النزاعات والتوجيه 

ال  ألنهمعن أهل الدين يف األكثر يقع االستغناء  •
 .  حيتاج إليهم إىل يف أوقات ومواقف حمددة كما تقدم

 الدولةاملرتبات من قبل أصحاب القرار يف  توزع •
 . كغريهم اليسووأهل الدين ، إليهم احلاجةحبسب 
وأهل  ةائع اهلاّمصنبني أصحاب ال املقارنةعند  •

 .  الدين ال يتم مساواة حقيقيه كما يستحقون
أصحاب الدين وأهله يتمتعون أمام اخللق وأمام  •

 .  وال خيضعون ألهل اجلاه، أنفسهم
أهل الدين ال تتفرغ أوقاتهم لتقرب من أصحاب  •

 .  منهم املال اليأخذواجلاه والسلطان 
من التبذل ألصحاب منع العلماء  البضاعةشرف  •

 . األموال
 . أهل الدين ملذات الدنيا لاعتزا •
كما يقول ابن خلدون  املتقدمةألجل هذه األسباب  •

 . ال تعظم ثروتهم
وهذا ما جرى ،  يعطي مثااًل تطبيقيا من واقع حياته •

واملئال من خالل النظر يف ،  عليه ابن خلدون يف كتابه
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 أنليربهن  اخلزينةنفقات أهل الدين وجمرياتهم من 
 .  نفقاتهم أقل النفقات

 فئةيف كالم ابن خلدون دقه وعنايه فائقة منه بشؤون و
 . شريفة من اجملتمع يسلط الضوء على نفقاتهم وجمرياتهم

 :  وقبل هذا يقول ابن خلدون
وعلى قدر عمله وشرفه بني األعمال وحاجة الناس ))

 ((إليه يكون قدر قيمته
وهذه القاعدة اليت بنى عليها ابن خلدون نظريته يف 

الدين مقبول يف اجملتمعات ومطبق على أرض كسب أهل 
 ، الواقع

ضاة الذين مشلهم ابن خلدون بكالمه أما خبصوص الُق
 القانونيةالسلطة  اذفوإنفعندما احتاج الناس إىل القضاء 

ازدادت و،  والتنفيذية ازدادت حاجتهم ألهل القضاء
 .  القضاةبأمور العناية 
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 املالية الكفاية
أرسل لي أحد الزمالء من ماليزيا حبثًا حمكمًا للمناقشة 

وعندما اطلعت على البحث وجدته حبثًا ،  الرأي وإبداء
واستهلك اجلهود الكثرية حتى برز بهذه  فائقةكتب بعناية 

 .  الصورة
 البحث تذكرت قصة حدت مع يفوعندما كنت أقرأ 

م( حيث كان  2015)سنة الصديق املاليزي يف عمان 
ي مع تأيال يزال طالبا باجلامعة األردنية وكان  صديقي

كنت صديقني من أصدقائه يقرأون القرآن الكريم و
 . أتشرف باجللوس معهم يف بييت

الدرس بدأ الزمالء يتحدثون مع بعضهم  إكمالبعد 
فسألتهم ومل ،  بلغتهم وكنت استمع وال أفهم ما يريدون

ى سلوكهم أثارها عل تبدونظروا واحلرية .  هم أحدمنجيب 
 ....  أقسمت باهلل عليهم أن خيربوني

فقال أحدهم حنن نريد العود إىل البيت وليس معنا إال 
من بيتك إىل منطقة وأجره الطريق ،  نصف دينار

 .  لنا الثالثة مخسة وسبعون قرشًا)صويلح( 
 .  أسري من هنا إىل صويلح وهما سريكبان نأنا أريد أ

 .  ..ال ال ال فقال األصدقاء ال
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حتى  ترتفعوبدأت أصواتهم ،  ثم،  أنا أمشي أنا أمشي
 كفى: قلت

 .   منكم أحدريلن يس
املسجد قد كلفين بتوزيع الصدقات  أهلوكان بعض 

هلم أجرة الطريق وزيادة وقد  وأحضرتفدخلت إىل بيت 
كانت املسافة بني بييت ومنطقة )صويلح يف عمان( تزيد 

 . عن سبعة كيلو مرتات
 . رر كثريًا مع طالب العلمتكتمثل هذه الصورة 

 !!!  ولكن هل يسمع قرقرة بطونهم أحد
وهل تكرمهم الطرقات بنثر اخلريات على جنباتها إذا 

 !!!  ساروا وإذا مشوا
صديق آخر من غانا كان يدرس اللغة العربية كان 
حيدثين عن صعوبة العلم والتعلم يف بالدهم ويف قراهم 

 األلواحيف  ابةوالكتالنائية فاملدارس حتت األشجار 
 .  اخلشبية وصعوبة وجود معلم وغري ذلك الكثري

علبة حرب النفيسة بوما زلت احتفظ ضمن مقتنيا 
وحكى لي ،  من بالدهم صديق آخر من غانا أحضرها لي

 ريشة ندما أمسكتعقصه صناعه احلرب يف بالدهم و
 . وجدت احلرب ثقياًل نوعًا ما الكتابة



31 

 

يوضع مع احلرب بعض نسيت أن أقول لك أنه :  فقال
م( 2016سنة )وهذه القصة ،  السكر حتى يلتصق بالورق

 .  وليست قبل مئة سنة من اآلن
ط يحُت املاليةففي كل زمان ومكان جتد الصعوبات 

العامل وطالب العلم وكأن العلم حيب الفقر وال ينفك عنه 
 .  وال يرتك أهله

وأستذكر مقولة فضيلة الدكتور عبد امللك السعدي 
كان يتحدث عن الصفات الالزمة وغري الالزمة حني 
أما الفقر ...،  زمةالالطول أو القصر من الصفات ال:  فقال

أما أهل العلم فالفقر ...،  والغنى فهما صفتان عارضتان
 .  فارقهمالزم ال ُي

بعض طالب العلم مع إقرار هذ احلقيقة إال أن و
انتكس من رأينا من الطالب وقد ،  ال يصربو يضعف

مع طلب العلم وعدم  الشديدةعد معاناته بوتغريت حاله 
فبعضهم يفصل من اجلامعة والبعض  املالية الكفايةحتقيق 

 .  يتنحى عن طريق العلم ويتجه إىل العمل ويرتك العلم
وليست مسألة ترك العلم والتوجه إىل العمل مسألة 

ترتك يف القلب فكريه  مسألةقلب احلروف فقط بل هي 
 .  حسرة وأملًا ال يعلمه إال اهلل
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تعرفت على شاب منذ حوالي عشرين سنه كان يعمل  
يف مكتبة من مكتبات عمان وهذا الشاب ما ترك كتابًا يف 
املكتبة إال واطلع عليه وعرف تارخيه وطبعاته وتاريخ 

أحاط بالكتب وعشقها عشقًا ال يوصف كنت ....،  مؤلفه
ال منل احلديث عن  تبة ساعات طوالأجلس معه يف املك

 .  الكتب
ن ثقافة لكنه أبدع وكوَّ،  ومل حيالفه احلظ يف الدراسة

 .  واسعة حول الكتب
 قلَّ واحلاجة()العلم قرين الفقر :  لكن كما قلنا سابقًا

 أصبحالبيع و قلَّ،  اءرَّبيع الكتب وتناقضت أعداد الُق
وما كان منه إال أن ترك ،  زهيدا األجر املتحصل من البيع

وقبل أيام من ،  إىل عمل آخروانتقل الكتب وهجر العمل 
 :  كتابه هذه الكلمات اتصلت مع صديقي وكان من حديثه

 أنا أحب الكتب.... آه
 فال حول وال قوة إال باهلل

للعامل  املاليةكالم عن الكفاية الو،  احلديث ذو شجون
ه األوراق وال حتده طيات الكتب وأجالدها لكن ال تسع

ن أوراقه وال يتسع وكم من عامل تسُم...  تبقى املأساة قائمة
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واخرتاعاته وابتكاراته ولكن ال يشبع اخلبز ،  ببيته ألفكاره
 . مع عياله

وال تقبل ،  وأكثر لي القلم بالتعبري أكثر حال يسم
على هتك ستور العلماء والفضالء وقد  إقبالياألوراق 

مسعت الكثري وشاهدت الكثري من احلوادث من معاناة 
واستحي كتابه الكثري من آالمهم ،  أهل العلم والفضل

ومعاناتهم مع املرض ومعاناتهم مع الفقر قصص كثريه 
 .  الربانية والعنايةأختم بواحدة منها تتجلى فيها األلطاف 

اليت شهدناها  الكبريةلفتنة وا السوريةبعد األحداث 
وكان  رمنذ أعوام هاجر املاليني من سوريا إىل بالد اجلوا

،  ما يزيد على املليون الجئ اهلامشية األردنية اململكةحظ 
نسأل -لذي حيكيه بأمل ومرارة اوكل الجئ منهم له تارخيه 

ومن بني هؤالء املهاجرين عامل  -اهلل العون واللطف
 ٌسدرِّوُمء طبااخُليل القدر عالي املقام خطيب من لج

 . ومصلٌح ومؤلٌف وكاتٌب
يدخل األردن فيصاب مبرض وحيتاج إىل عمليه 

حتتاج املال وتكلف ما يقارب  اجلراحية والعملية،  جراحية
 .  ألف دينار أردني

 ؟!  وأين هي األلف دينار
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من احلرب إال ثوبه وبعض  وهل ميلك مهاجر فارٌّ
 !!  الضروريةوحاجيات أهله  ةاهلامَّ حاجياته

طلب الدنيا على الشيخ اجلليل يدخل املشفى ُي قضيت
 منه املال
 .  ال يوجد معي شيء: ب بأمليفيج
 .  عذرًا: جاب بلطف وعنفوُي

دنيا فتضيق ال.  ويدخل مشفى أخر ونفس اإلجابة
 . بأسرها عليه

 ؛  لكن
  عيونها وإذا العناية الحظتك

 
 فاحلوادث كلهن أمانمن  
ه أخربنا اجلليل يقاسي املرض ويعاني األمل ُموبينما عاِل  

م مساعدات قدِّات ُيدحدى العياإأحد الفضالء أن طيباً يف 
 . كثرية للمرضى

سرع إليه ويتقدم الشيخ املريض بكل خجل وقبل فُي
يقرأ الطبيب اسم املريض فينظر إليه ويبتسم حالته عاينة م

 ....  أخرى وينظر للشيخ املريض نظر يف الورقة مرةً يثم 
 اتثم ينطق الطبيب بعد توالي بسمات كثري

 ؟!  كيف حال والدك
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أحد تالميذ والدك يف املسجد ....  أنا الطبيب فالن
....  علمنا والدك وربانا وتعب يف تزكية نفوسنا وتهذيبها

وأخذ الطبيب يتحدث عن فضائل الوالد والشيخ ذهبت 
جري له الطبيب وُي....  آالم نفسه وبقيت آالم جسده

 .  باجملان إكرامًا هلل وحفظًا حلق الوالد املربي العملية
وأثناء املراجعة النهائية ملخطوط الكتاب وجدت فسحة 

رق فأضفت قصة صديق من أذكى الناس عرفته يف الو
زارني يف البيت وعرضت ،  يقرب من عشرين عاما امنذ م
ه وأخذ ُيحدثين ثريا منكهذا الكتاب فقرأ  خمطوط عليه

،  وذكر لي حالته وقت دخول اجلامعة،  عن بعض عذاباته
وأنه خرج من قرية من قرى حمافظة إربد مشالي األردن 

وبدأ دراسته اجلامعية ،  انخرج منها إىل العاصمة عم
 . لك ثيابه كانت قدمية وبالية، وكان متميزا بني أقرانه

ثم يصطحبه ،  يرقب حركاته أستاذ فاضل يف اجلامعة
 .  ويهديه ماال لشراء ثياب جديدة

ثم ميرض الطالب النجيب فيأخذه األستاذ الفاضل إىل 
الطالب ويتم إدخال ،  مشفى من أعرق املشايف ويعاجله فيه

ويدفع األستاذ الفاضل مجيع ،  مدة أسبوع يف املشفى
 .  التكاليف املالية للمشفى
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حياة ملؤها األمل لكن العناية والرِّعاية الرَّبانية حتيطها 
 .  من كل جانب
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 صراع بني الفكر والفقرال
مشاق احلياة منذ عاش على وجه  اإلنسانيكابد 

ضارات احملطمة األرض وال تزال األحافري والقبور واحل
شاهدة على أن األنسان عاش على وجه األرض شقيًا 

 . منهكًا متعبًا
كبرية يف نشوء  ةوهذه املكابدة ساهمت مساهم

فالناتج اإلنساني اليوم ،  احلضارات ورقيها وارتقائها
تطوراتنا وتقدمنا يف شتى ،  سليل احلضارات السابقة

وتسلسل صنوف احلياة ما هو إال تطورات لألفكار 
 .  اإلعمار

يعيش وتعيش الفكرة معه ،  خيلص إنسان إىل فكرة ما
وهذه الفكرة تتطور وتنمو ولكن ليس يف ،  طيلة حياته
 .  ورمبا يف بيئة أو زمان أو وقت آخر، نفس امليدان

وليس لنا أن نسأل عن سبب هذه التطور ألن عقول 
البشر مستودعات خفيات أودع اهلل فيها من األسرار 

وليس لنا إال ،  يا ما ال يستطيع بشر إدراكه أو فهمهواخلفا
التسليم أن العقل معجزه أودعت يف أجساد البشر حتفزهم 

ثم نسلم ،  تتمعااجملو البيئةوحتثهم على فعل ما حتتاجه 
 .  أن العقل البشري نتاجه يصب يف وعاء واحد



38 

 

ومعنى أن نتاج العقل يصب يف وعاء واحد أن كل 
، فأنا يف جوف الليل أكتب،  لبعضالبشر خيدمون بعضهم ا

،  وخمرتع الكهرباء خيدمين وصانع الورق يقدم لي خدماته
 ...  وصانع األقالم جيود بأفضاله وهكذا

وكل هذا النتاج الصناعي والتطور الذي تشهده اليوم 
 . هو نتاج العقل البشري العظيم

وقد تصفحت كثريا من أوراق املخرتعني والصانعني 
 االخرتاع أو الصناعة او التطوير يتعدد فوجدت الدافع إىل

وعندما تقرأ يف ،  من عصر لعصر ومن مكان آلخر
الصناعات واالخرتاعات والكاتبني عنها جند الدوافع 

 .  ظاهرة من كل صنع أو اخرتاع
 .  وهناك دافع ال يؤبه له وال ينظر إليه وهو الفقر

والسؤال احملري كيف يكون الفقر نوعًا من أنواع 
ع إىل العمل وهو ضرب من ضروب الفشل وداعي الدواف

 ؟!؟!  من دواعي االنكماش احلضاري
من النظر إىل كثري من االخرتاعات  اإلجابةالبد لنا قبل 

أقصد ؛  واالكتشافات فقد باتت اليوم أكثرها بارزة للعيان
أن كيفية نشأتها وطرق تصنيفها وكيفية عملها تظهر غالبا 

 .  أحدومل تعد حكرًا على ، للجميع
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وشخص املبدع ،  إن الناظر البصري يدرك أن الظروف
 .  هلما أكرب نصيب يف اإلجناز

ومن قرأ عن أحوال املخرتعني أو املبدعني عرف أن 
 ةالذين مل تأبه هلم احليا األشقياءأكثر هؤالء املبدعني من 

لسنا يف مقام احلصر ولكن ،  بنصيب وافر من لذة العيش
 .  صدق هذه الفكرة البحثإحلاح حيفز القارئ 

قبل أيام شاهدت رجالً يصنع موقداً صغرياً يعمل على 
،  وعاء زجاجي،  )قطن وبسيطة ةمادة الكحول املواد سهل

سهله يستطيع أي طفل  الطريقةكحول ( ،  أنبوب معدني
أن يصنع مثل هذا املوقد لكن ما هي الظروف احمليطة بهذا 

 ؟؟ املنتج البسيط
 .  اجلنسية العربية السوريةشاب حيمل : املخرتع

حصار وتشريد وقتل وجلوء وحرب ،  ظروف املخرتع
 .......  سنوات إىلمتتد 

يف مثل هذه الظروف ويف مثل هذه األوقات تظهر 
وإمكانات عقله فليس له جمال  اإلنسانوتربز للعيان قدرة 

 .  إال أن يفكر يف ضروريات نفسه وأهله وحميطه
واهلم ،  ثري لبعض الناستعين الشيء الك احلياةقسوة 

 . والغم يصنع منه أحلى األيام وأمجل اللحظات
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 مرض العلماء
واألدب متخصص  اللغةزرت شيخًا فاضاًل من أهل 

بها افها وآدرالعربية بنحوها وص اللغةيف تدريس 
 هابن مالك يف النحو يف بيت ةدرس الشيخ ألفيُي،  وعلومها

س درِّكما ُي،  انبتدريسيهم باجملَّه فيقوم يحيضر الطالب إل
 .  ثالثةنية لطالبني أو آعلوم القراءات القرالشيخ الفاضل 

ة سوء حاله وقلَّبرت الشيخ الفاضل تفاجأت وملا ُز
قوى على الكالم هو ال يكاد َيف،  ته أمام الفقر واملرضلحي

ظ أنفاسه لشعوره بالتعب فكاد يتلبالعال ولشده السُّ
 سدرُِّيومع هذا ،  يف عضلة القلب ٍفاء ضعجرَّ واإلرهاق

 .  يؤلفيكتب وعلم وُيو
ستئجاره على ايت الذي قام ببومما زاد آالم الشيخ أن ال

ه نزل حلاجة ماسَّ أوالدور الرابع والشيخ إن أخطأ ونزل 
 . حيتاج وقتًا طوياًل للصعود ودخول البيت

يضع الشيخ مدفأة جبانبه وحتى تفي املدفئة بالغرض 
صغريٌة جدًا وال تقوم بتدفئة مجيع الغرفة قام الشيخ  ألنها

حوله مرتين يف مرتين من حتى صار احمليط ،  بوضع ستائر
تدفئ ما بني الستائر  أن املدفئةطيع توبذلك تس،  تقريبًا

 .  املرقعة
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بل  املدفأةن الشيخ يف وقت التأليف ال يستخدم إثم 
 األغطيةينام على سريره وخيرج يده فقط من حتت 

ويبدأ عمله بيد واحده هي ،  لتمسك بفأرة جهاز احلاسب
 .  وهي اليت تنسق ونضبط، عتطباليت 
تك به وحاصل ما تقدم أن الشيخ أنهكه املرض وَف 

يهجر  ملوينقطع عن التدريس والتعليم  ملكن لو،  الفقر
 ؟! والكتابةالتأليف 

اليت حتيط باملؤلف أو العامل  الصعبةكل هذه الظروف 
ؤوب وال تثبطه ليجلس وحيدًا دون دال تثنيه عن عمله ال

 .  ربيعلم وُيأن ُي
التقيت بعامل جليل القدر ما ترك فنًا من فنون الشرع 

وعلم االجتماع إال تكلم  واللغة والتاريخ وعلم النفس
وكان كلما ،  لكنه مبتلى باملرض الشديد،  ف فيهفيه وألَّ

 إنتاجهأحس بشدة املرض وقسوته تزداد همته ويزداد 
 : ويف كل ذلك يقول، وتآليفه

لناس قبل فوات ل،  عندي رسالة أريد أن أوصلها"
 "األوان

 . فكان املرض دافعه األقوى للعلم 
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علمنا أن زمان العلم العظيمة ُت األمثلةمثل هذه 
ته بعد ومل تنقض أيامه فالعلم باق وأهله نوالعلماء مل ي

 .  باقون صامدون
قصة أخرى يف هذا الباب هي قصة صديق من أقرب 
الناس إىل قليب علمت أنه عزم السفر خارج البالد 
وعلمت أنه وقَّع عقدا جديدا مبرتب يفوق مرتبه فيبلده 

 شاب حيمل شهادة الدكتوراه ينظر،  بعشرة أضعاف تقريبا
سألته عن أخباره ومتى سيكون موعد ،  إىل حياة جديدة

 . فقال لي كالما آمل قليب، سفره
، ُطلب من الدكتور عمل بعض الفحوصات الطبية

قالت مندوبة سفارة الدولة ،  فكانت النتائج غري متوقعة
نعتذر منك دكتور فأنت مصاب مبرض التهاب ،  املستقبلة

 .  الكبد الوبائي
،  كثرية انتقيت منها شيئا يسريا والقصص يف هذا الباب
 .  وال يزال عندي منها الكثري
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 عذابات األهل ومعاناتهم
ه أجربت والدتي اخلروج من فروظصعوبة العيش و

وكم أحبت أن تتعلم الكتابة ،  كمل دراستهااملدرسة ومل ُت
لكنها وهلل احلمد تتمتع بذكاء ثاقب وحافظة ،  والقراءة

 ...  حياتيغريبة مل أر مثلها يف 
ربهن لي على هذا أنها يف الصفوف األوىل من ومما ُي

،  دراسيت أنا وإخوتي كانت تقوم بتدريسنا مجيعًا
 والكتابةالعربية  واللغة،  فالرياضيات ماهرًة يف تدريسه

تعقد كانت ،  والكتابةوتركيب األحرف والنسخ واإلمالء 
 لنا االختبارات يف اإلمالء ويف احلساب واجلمع والطرح

املستقبل  وتعلقنا بآمالدروس الكثري من الوتعلمنا 
 .  زاهرال

وبعد ثالثني سنه ترى األم احلنون مثرات تدريسها 
 األمترى ،  وتعليمها اآلمال والنظرات املستقبلية الزاهرة

والدراسات العليا  اجلامعةمثرات تدريسها بالشهادات 
 .  وهلل احلمداليت حتيطها من كل جانب من أبنائها 

يدرس املاجستري يف  (غانا)من  طالبتعرفت على 
يف عمان  العاملية اإلسالميةيف جامعه العلوم  العربيةاللغة 

والكثري من - ابن مالك ألفيهحيفظ كتاب اهلل غيبًا وحيفظ 
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 -العربيةاللغة حبون وُي األلفيةتقنون حفظ ُي األفارقة
 ؟  نفق على دراستكسألته كيف ُت

وخاله نذر كل أمواله البن ،  يعمل فأجاب أن له خاال
 العربيةحتى يتعلم وحيمل شهادة الدكتوراه يف اللغة  أخته

حتى األموال وخاله ليس من أصحاب ،  من جامعة عربية
عن الزواج  قد تأخرو،  على نفسهُيَقتُِّر  بل هو،  يتصدق
 .  الدراسة أختهكمل ابن حتى ُي

أدركت مقولة شيخ فاضل  القصةوعندما مسعت هذه 
 :  األكارممن مشاخينا 

 .  (وظهور بربكة مستور ةكم من صاحب مسع)
لكن ...  ستطيع حصرهانعذابات األهل كثرية جدًا ال 

علمهم ويربيهم وحيثهم وجلس معهم ُي،  من رزق أبناًء
 .  قولأارف عرف ما على طلب العلم واملع

 إىل والبدايةيعاني األهل مع طالب العلم منذ املنشأ 
ه ومشاهدة ئطريق العلم فمن األهل من يوفق لرؤية أبنا

 . مثرات العلم
وأبناء  للعامل زوجةوبعد التمكني يف العلم رمبا يكون 

يعيشون مع العامل هل يقصِّر العامل  حاهلم وكيففما هي 
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أم تقصر  النفقةعليهم حق  اإلنفاقيف حقهم هل يستطيع 
 ؟ العيش أساسياتيده عن 
كثريه مثل هذه جيب أن نقف عندها قليالً لنعرف  أسئلة

 . مقدار معاناة أهل العلم وأهليهم
عة أم ما زلت أذكرها منذ أكثر من مخسة وعشرين مد
ه ت أمُّكر امسه أو مرَّوكلما ُذ دراسةللسافر طالب ؛  عامًا

ربع سنوات كادت عيناها أأمضت ،  كره بكتخباطر ِذ
 .  تبيض من احلزن

بكت األم  خصوصا وبعد التخرج ويف حفل التخرج 
ج ابنها فما فسئلت عن سبب بكائها وقد خترَّ...،  كثريًا

فهذه حسرات أم ال يعلمها إال من ،  استطاعت أن جتيب
 .  أملهاكابد مثل 

يسكن مدينة من املدن  األفاضلعامل جليل من علمائنا 
األردنية ال يستطيع أن يقول لزائره تفضل بيته مكون من 
غرفتني وليس ميلكه بل هو بيت مستأجر مسح له 
صاحب البيت أن يستغل جزءًا من درج البناية ليضع 

جبانب أغلب و،  يضيق بيته بالكتب،  بعض كتبه فيها
، دفاتر هي جمموعة تعليقاته على الكتب الكتب أوراق أو
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أبناؤه وزوجته يشتكون كثرة الكتب واألوراق وضيق 
 . البيت

وقد شهدت عددًا من أهل العلم إذا اشرتى كتابًا ال 
يتحايل  أو،  يستطيع أن يدخله إىل بيته إال بعد أن ينام أهله

ويضع الكتب عند أحد زمالئه ثم يدعوه إىل البيت ويأتي 
اب فيدعي أن الكتاب إهداء من صديقه ومعه الكت

والسبب يف ذلك أنه خيشى غضب زوجه أو سخط األم 
شراء الكتب أمر زائد  أنأو أحد األهل ألن اجلميع يدعي 

 .  وهناك أشياء أهم احلاجةعن 
حبب الكتب فينسى أهله  اإلنسانوفعال رمبا يبتلى 

 .  ونفسه
ر أهله صبِّولكن على العامل أن ُي متعددةعذابات األهل 

،  ويشرح هلم فوائد العلم ومنفعته،  ويهبهم الكثري من وقته
وإن ناله خري من خريات العلم املادية عليه أن ال ينسى 

 .  فيض عليهم من اخلريأهله وأن ُي
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 مرض األهل
معاناة أهل العلم ابتالء العامل مبرض أحد أفراد ومن 

العلم فُيجلسه هذا األمر بعيدا عن ساحات ؛  أسرته
فمنهم من ،  وهذا األمر شائع بني أهل العلم،  واملعرفة

احتبس سنوات عن العلم لقيامه بشؤون والده أو والدته 
 .  أو زوجه أو أحد أبنائه

افتقدت صديقا مدة من الزمان تواصلت معه فأخربني 
وأنه يقوم على خدمتها منذ ،  قصة مؤملة عن مرض زوجته

 .  مدة
التقيت به بعد غياب طبيب حاذق من رواد املسجد 

فأخربني أنه انقطع عن العمل ،  طال أكثر من ستة أشهر
وعن األقارب واألصحاب حتى عن املسجد بسبب 

 .  مرض زوجته الي ابتليت باملرض
وقد مسعت أن أحد علماء اللغة واألدب قد الزم أحد 

وكتب بعض القصائد وهو يف ،  فرتة مرضهأفراد أسرته يف 
ها فوجدتها من أصدق اطلعت على بعض،  املشفى

 .  وأحسن األشعار
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 هدر اجلهود فيما ال طائل فيه
مبيعا تلك الكتب اليت تتكلم عن  التارخييةأكثر الكتب 

،  تجديدالهلا األثر يف اإلصالح و استثنائية مميزةشخصيات 
شخصية عمر بن اخلطاب  املميزةومن هذه الشخصيات 

ثر أكفالكتب املؤلفة عن عمر بن اخلطاب ،  رضي اهلل عنه
كرر أن بعض ُننم وال جالكتب مبيعًا كتب السري والرتا

  ل عمرئاملرويات نالتها أيدي الوضاعني واملبالغني يف فضا
 .  رضي اهلل عنه

لعت على جهد قام به أحد العلماء قبل حوالي عام اطَّ
أشهر للكتابة حول موضوع  ةالفضالء استمر جهده مد

األحاديث  مجعيرى أنه هام وضروري وهذا األمر هو 
وقد ،  ونقدها وإبطال أكثرها يف فضائل عمر املروية

حيتاج إىل  اعظيم اجهد تهطلعت على جهده فوجدا
 .  ساعات طوال من العمل

 : للعامل اجلليل هوالسؤال هنا موج
تبق ه ومل هل انتهت مشكالت األّم:  سيدي الفاضل 
 ؟ تصحيح املرويات يف فضائل عمر ةال مشكلإلك 
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بالفنت وانا  تقيم يف جمتمع يعجُّ أنت:  سيدي الفاضل
أال تعرضت لعالج ...،  االجتماعيةأعرف حميطه وحالته 

 .  يف حتصيله من حولك خري لك مما أجهدت نفسك الفنت
 . حقا إنه جهد يف أشياء ال حاجة هلا وال فائدة منها

زارني يف بييت صديق عزيز من طالب العلم الفضالء 
 ركرَّ -كبريه مكتبه أممتلك هلل واحلمد وأنا-نظر إىل مكتبيت 

 ....  مرارًا الكتب إىل النظر
 : ثم سألين خبجل واستحياء وقال

ر كالم مكرَّالأنا أعتقد أن الكثري من :  شيخي العزيز
 . بني الكتب وال داعي القتناء بعضها

نكر أن شخصية وقفت جبانب املكتبة وقلت ال ُنثم 
يف  اإلضافةوأن كل كاتب حياول ،  الكاتب تظهر يف كتابه

 . السياق أو األسلوب أو النتائج أو غري ذلك
 ...  لكن

وإن مل تكن مكرره ،  رةصدقت فعاًل هناك كتب مكر
من مادة  %50لكنك جتد كثريًا من الكتب ما يزيد على 

 .  كتاب مكررلا
من معرفة هذا الطالب النجيب مع أنه ال يزال فعجبت 

ومن غريب ما حدث مع هذا ،  يف بداية طريقه العلمي
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كنت وحدي ،  الطالب أني حني كنت أكتب هذه السطور
أحد ويف مكان بعيد عن مقام الطالب لكن مي ليس أما

الطالب مير بوأنا أكتب عن فكرته اليت أفادني طرحه وإذ 
 . أمامي

من الطالب عهدت إىل املكتبة  كرةالفوبعد طرح هذه 
وأخذت وحسب خربتي يف الكتب أسحب الكتب 
املكررة يف مضمونها أسحبها إىل اخلارج قلياًل بني الكتب 
حتى وصلت إىل نتيجة أن أغلب الكتب مكرر ليس يف 

 .  املضمونبل يف العنوان 
 الفقه يف جمالس اإلسنادكتب  نتشرف بقراءةوعندما كنا 

ر ثإن الكتاب الذي تزداد شروحه وتك  :قال لناكان ُي
كتب  ومن أجلِّ،  جدا احلواشي عليه هو كتاب هام

ثم تضرب لنا األمثلة ببعض كتب الفقه مثال مثل ،  الرتاث
واملنهاج للنووي يف الفقه ،  دوري يف فقه احلنفيخمتصر الُق

 .  اترح عشرات املرَّالشافعي وكالهما ُش
من احلشو الزائد  وهذه الشروحات الكثرية ضرٌب 

 املعلومةوتكرار لنفس ، ف وكتب فيهلِّوبذل اجلهد فيما ُأ
 .  ةبعبارة أخرى جديدة رمبا حتمل نوعا من اجلدَّ
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من النتائج اليت ظهرت لي أن الكثري من املؤلفني و
الذين سلكوا منهج التكرار يف التأليف أرادوا تأصيل 

مؤلفاتهم وقت من نهم كتبوا جزءًا مبعنى أ؛  حتصيلهم
طلبهم للعلم أو بعد استواء علومهم وأرادوا بذلك أن 

 . يوثقوا علومهم اليت حفظوها
 العمليةنك جتد اليوم الرسائل إوليس هذا وحسب بل 

بها اجلامعات والكليات وعند  تعجُّ مةاحملكَّواألحباث 
 .  الكثرة التكرار فيه هائأكثرها جتد نفسك تاالنظر يف 

أين هي نتائج اجلهود اليت تستهلك سنوات من حياه 
دة من هذه ئما هي النتيجة وما هي الفا،  كل باحث
 !  ؟ ...الدراسات

بقدرتها على إثبات  األعمالجيب أن نربط هذه 
 .  مكانتها ومنزلتها أمام الواقع وخالف ذلك ال نظر فيه
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 صراع املنهج
أكتفي يف هذا الباب بذكر طبيعة صراع املنهج 

كتابنا املوسوم  إىلوالتعريف به وإحالة القارئ الكريم 
 .  )صراع املنهج(

الناظر إىل العلم والعلماء جيد أن الكثري من املسائل 
مسائل تتعلق باملدارس  العلميةعلى الساحة اليت تطرح 

وبعض املؤسسات ،  الفكريةواملذاهب واالجتاهات 
تعقد املناظرات وتتوجه إىل اإلعالم لنشرها لتربز  الفكرية
 إقناعوفكرها فتناقش اخلصوم وحتاول  إنتاجهاللعامل 

 .  بل عني الصواب، اجملتمع أنها صواب
هذا املدار  الدائرةل ئوعند تدقيق النظر يف كثري من املسا

يكون اختالفًا على مصطلح  أنالصراع ال يعدوا  أنجتد 
لفريق األول منهجه اف؛  أو نقدًا ملنهج اخلصم يف البحث

والنقاش يرتكز على ،  والثاني له منهج خمتلف متامًاكذا 
 . غري ُمرضيةمقدمات باطله وخيرج بنتائج 

ونتائجه سلبية ال شك أن مثل هذا الصراع له نتائج و
 .  على العلم وعلى أهله

يف اجملتمع ونشأ  واضحةرقٌة نتج عن صراعات املنهج ُف
طاقات لعن صراعات املنهج هدٌر للجهود واستنفاٌذ ل
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ونتج عن صراعات املنهج تأخر الفكر ،  بشكل كبري
 .  وشغل اجملتمع خبالفات ال طائل منها

الصراع ن ضبط مفهوم املنهج مل يسلم من إحتى 
 . والنزاع

كم كنت أنظر بعني الغبطة إىل صراعات بعض العلماء 
... يف الطب واهلندسة والرياضيات العلميةاجملاالت يف 

بنى على مشاهدة النتائج يف غالبها نتاجها ُي،  وغريها
يف الكثري  اإلنسانيةأما صراعات العلوم ،  للعيان الواضحة

ميلك  حائرة ال تهاأسئلوبعض ،  منها ال جتد هلا حاًل أصاًل
 .  حد البت فيهاأل
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 آفة العلم
غازي اجلمل حلادث سري  األردنيتعرض الشاعر 
زاره ،  إثر احلادث ىوفقد ذاكرته عل،  ودخل املشفى أيامًا

بعض أصدقائه وذكروه بقصيده له من أمجل القصائد 
 : مطلعها

 قف شاخمًا مثل املآذن طوال
 

 
 سجياًلوابعث رصاصك واباًل  

والشاعر  القصيدةويبدأ األصدقاء يذكرون كلمات من  
لذاكرة يتذكر بعض الكلمات ويكمل لاملسكني فاقد 

حتى وصل الشاعر إىل البيت ،  القصيدة أبياتبعض 
 :  اآلتي

 ولدنا بكرةحنن الذين إذا 
 

 
على ظهر اخليول  اكن 

 أصياًل
 

وهنا يتذكر الشاعر غازي اجلمل كل هذا البيت 
 ....  ويبكي

ني قد شاهدت هذا املقطع ما يزيد أوال أبالغ إن قلت 
 .  مرة ةعلى مئ

صورة الشاعر وهو يبكي ويكرر البيت األخري ال 
 ...  بدًاأتغيب عن خميليت 



55 

 

وصورٌة أخرى ال تغيب عن خميليت أبدًا أذكرها منذ ما 
 يف ريصورة رجل كبري السن يس،  يزيد عن ثالثني عامًا

ينام حتت األشجار ويأوي يف الشتاء لبيت ،  الطرقات
املرقع يلبس من الثياب املمزق و،  الشعر أشعث،  مهجور
يتبعه ،  ينظر يف وجوه الناس وال يكلم أحد،  واملتسخ

 . ه كل الصغارالصبيان ثم إذا نظر هاب منظُر
 ؟  من هذا -رمحه اهلل -سألت والدي 
ه هذا عامل من علماء األمَّ:  -رمحه اهلل-فقال الوالد 

أمضى حياته يقرأ ويقرأ وكان خطيبًا ومدرسًا ،  وأعيانها
 بسبب كثرة علمه نَّناس أنه ُجيف أكرب املساجد يقول ال

 .  ولكثرة ما قرأ
كنت أخاف منه قبل هذا البيان ثم صرت أنظر إليه 

نظري حامال أعذب  يَّق يف عينه فريتد إلأحدِّ،  كثريًا
 . الدموع وأصدقها

ويف وسط عمان كنا نشاهد رجاًل أشعث الشعر حالته 
بيت على جنبات الطرقات لكن ال يفارقه ويدخل يرثه 

كتابني فيقرأ  أوإىل املكتبات فيعطيه أصحابها كتابًا 
 .........  ويقرأ
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هي أمثله لعلماء فضال داوموا على  األمثلةوهذه 
باجلنون وال ندري هل العلم  اأصيبوالقراءة والعلم ثم 

حيتاج إىل  األمر،  هلم هذه العاهات أم أمور أخرى دثأح
 . هذه احلاالتمثل حتليالت نفسيه ودراسات على 

إذا نسي معلومة كان وقد شاهدت بعض طالب العلم 
يبكي كان وبعضهم ،  رأسه بشدٍة وقسوة ببدأ بضر

 .  لنسيان بعض األمور اهلامة من علومه ومعارفه
،  ك بالعلوم والعلماءالنسيان آفة من اآلفات اليت تفت

، بالكتابةوعلى العامل توثيق علومه ومعارفه وتقيدها 
ال بد و،  الكتابةوحفظ بالتقيد ُي فالعلمونشرها بني الناس 

 . أيضا حفظحتى ُيللفائدة ومن نشره بني الناس 
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 ضمور الفكر
، حمد عقباهامصيبة ال ُت يف بعض البالد البوح باهلمِّ

 بالكتابةخوف الكاتب وإصابة فكره بالضمور كلما فكر 
 .  ه وحالة جمتمعهعن أوضاع

حيث ال ،  هذا العذاب له عواقبه الوخيمة على اجملتمع
 . ُيسجل األمل وال تصل الصورة الصحيحة للواقع

عاب كثري من الُقرَّاء على بعض الكاتبني يف العصور 
معاجلة جمريات وعدم ،  املتقدمة عدم احلديث عن الواقع

لكن وبعد البحث والتقصي ودراسة حالة ،  احلياة
اجملتمعات جند أن مثة ضمور أصاب الفكر بسبب 

وبعضهم أراد ،  التعنيف السياسي لكثري من الُكتَّاب
السالمة وحاد عن الكتابة عن واقع احلياة خشية ما 

 .  أصاب غريه من آالم
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 عبودية قلم
 :  املأجورينكتب أحد الباحثني 

 عبودية قلم
 ؟؟ هل سيحاكمين قلمي

 ؟؟ أوراقي هل ستحكم عليَّ
أكتب الدرر أنثرها بني من ال يستحقها من أدعياء 

 ...  العلم
 ...  أبيت وال أبيت

 مهمومًا... آوي إىل الفراش حمزونًا
 ...  وعقلي... أأبيع فكري

 ...  رب ال أرجو القصور وال عظيم
 ...  الدور اللهم أقض ديين

 ...  واكفين هم عيش
 .  وحرر قلمي

صاحب هذه الكلمات صديق عزيز من أكثر الناس 
،  لكن الفقر والعوز حييطه من كل جانب،  جهدا وإنتاجا

اضطر بعد أزيد من عشر سنوات لالستجابة إىل دعوات 
علمية رسائل الالمن مراكز األحباث اليت تقوم بإعداد 

 . واألحباث والدراسات
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ليق على هذا الكالم كثريا كوني هزمت وال أريد التع
 على الكتابة حتت هذا العنوان يف كتاب ُمستقل

 )عبودية قلم(
 . رب عونك
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 حب الوصول واالرتقاء والشهرة
يعترب الشهرة البحث عن الوصول واالرتقاء و بَُّحإن 

يصيب بعض علمائنا  عضاال ايف نظر الكاتب مرض
، اليت قدموها وإجاللنا لكل النتائجابنا مع احرتامنا وكتَّ

 .  لكن الدافع الشهرة والوصول
وقد كان هذا األمر سائدًا عند الكثري من العلماء 

 .  له صوره الكثريةواب والشعراء وال يزال والكتَّ
أذكر عاملًا ُأجلُّه وأقدره ال ُأحب التصريح بامسه 

الفاضل ابتلى هذا ،  احرتاما وتقديراً لنتاجه العلمي الغزير
وبدأ ،  مبرض حب الشهرة والوصول إىل أعلى املناصب

يرجو أن ،  يكتب وميحص وحيقق وجيتهد يف نشر ما يكتب
،  الشهرة واملال إىلهو الطريق أو ذاك يكون هذا الكتاب 

إال انه مل يكتب هلا القبول  العلميةلكن ومع قيمته كتبه 
 أهل إالفمات ال يأبه به ، وصناع القرار السلطةبني أهل 

  .  وبعد موته فاح صيت كتبه يف مجيع أحناء العامل، العلم
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 شعور بالتقصريال
وهو صراع غريب من نوعه حيث  صراع آخر شهدُته

شهدت عاملا جليل القدر يشعر بالتقصري املتواصل حيث 
لكنها ،  وهيمن صغار اخلطايا،  األخطاء بعضيقدم على 

اليت يشعر من خالهلا بالتقصري ، يف نظره من كبائر األمور
لذلك هو يف معاناة دائمة وهموم ُتشعره ،  الكبري

وليس له ما ،  وسوسةوإىل حد ال،  إىل فعل اخلري بالضرورة
وهو يرجو ،  يقدمه من فعل اخلري إال نشر العلم بني الناس

 .  بذلك الغفران
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 اخلصومات واملنازعات
ومن صور عذابات العلم صورة تكاد تقضي على  

وهذه الصورة تتمثل يف ،  صورة وهيبة العلماء يف اجملتمع
سعي العامل إبطال حجج خصمه من العلماء بصورة 

فبعض العلماء ولألسف خيرج عن ؛  نفسهتسيء للعامل 
ادل أو حني يربهن أو حيث جيحني  األدبيةحدود اللياقة 

يدلل على رأيه باألدلة اليت رمبا تكون صحيحه وعلميه 
ودقيقه لكن احلامل هلا واألسلوب الناقل ال يعرب عن 

 .  أخالق العلماء
وهذه اآلفة مل يسلم منها كبار العلماء وفضالؤهم ويف 

آخر  طبيبفالطبيب مثال إذا ُذكر له ،  املعرفةشتى صنوف 
الفقيه  وكذلك،  لهماهر يف فنِّه وعلمه شنَّع عليه وأساء 

 . واحملدث وغريهم من العلماء
وهذه النزاعات والصراعات يف نظر اجملتمع مثالب 

فيجب توخي احلذر يف ، مالعلوخمازي جتلب العار ألهل 
الرد والتأني وعدم االستعجال يف مواجهة العلماء 

 .  وآرائهم
،  ومن عجيب ما قرأنا أن تكون مقدمات الكتب احملققة

والكتب املؤلفة يف كثري من اجملاالت ساحات تدار فيها 
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ومل تسلم  العلميةالصراعات اليت تثري الفتنة على الساحة 
فقام جمموعة من ،  ألمور أيضامن هذه ا اجملاالت الدينية

الكتاب باإلساءة إىل صورة الدين ومسعته من أجل 
 . للنفس ال للحق راالنتصا

وعلى كل األحوال مل يكن هذا اخلصام إال مسعًة غري 
 .  طيبة وأثر غري سليم

،  احلق إحقاقأجل  منه منالبد األصيل النقد العلمي و
ن قانونيه فيصرف حتت عناوي لإلساءةولكن النقد إن كان 

مثل الشتم والذم والتحقري والقدح الغيابي والوجاهي 
 .  والشرعية القانونيةوغريها من األلفاظ 

، لكاتب مؤمتن على كتاباتهاواحلق الواجب اتباعه أن 
بعلمه وال ينبغي اتباع اهلوى يف الرد  البشريةم خيدم العاِلف

 . من هذا البابساء إىل العلم على العلماء حتى ال ُي
فبعض الناس من غري املختصني رمبا مل يقرأ إال هذه 

،  وبعضهم مل يسمع إال هذه احملاضرة،  يف الكتاب العبارة
 ؟ فلماذا ندل الناس على سقطات العلماء وهفواتهم

حات بعض املنتديات كتب أحد العلماء على صف 
كالمًا علميا تفوح منه ،  الكريم القرآناخلاصة بعلوم 

رائحة احلقد واحلسد يف الرد على مؤلف من أجلِّ علماء 
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ومن أشهرهم ومن أكثر ،  األمة يف التفسري وعلوم القرآن
العلماء قربًا من الناس لكثرة جهده ونشاطه يف التدريس 

 . والتعليم
ولكن دون ،  وحتاورت معهفتواصلت مع الناقد خفية 

وأمسعين كالما أساء ،  أي جدوى ودون أدنى استجابة
وكم متنيت أني مل أتدخل يف هذا ،  ومتادى فيه كثريا

لو كان عملك وقولك :  وختمت كالمي بقولي،  املوضوع
 .  هلل مل يلبس هذا الثوب
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 العلم والطائفية
التقيت مرًة برجل يسأل صاحب مكتبة عن كتاب 

كنت يف ،  النووي على صحيح البخاري اإلمامشرح 
املكتبة أحبث بني الرفوف فسمعت هذا السؤال الغريب 

مل أمسع بهذا :  واستمعت لصاحب املكتبة وهو يقول
 . اب قطتالك

تقدمت وقلت لصاحب املكتبة لطفاً لو مسحت اإلمام 
ه من أحاديث صحيح البخاري النووي وشرح فيه جمموع

وتويف قبل متامه وقد طبع ما كتبه النووي يف جملد واحد 
 .  قود ال يكاد يعرفه أحدفوهو م

وقفت مع السائل قلياًل أعجب بهذه املعلومة وبني لي 
 : سبب حبثه عن الكتاب وقال

أنا أريد أن أعرف ماذا قال اإلمام النووي عن موضوع 
ت أن السائل يتبع املذهب عندها عرفت وأدرك،  الصحيفة
وما من مشكله عندي يف التعامل مع أي شخص ،  الشيعي

ومهما كانت عقيدته أو مذهبه وبدأ هو يشرح ويفسر 
ويفصل حول مذهبه وآرائه وحتدثنا طويال ثم تواصلنا 

ودار بيننا نقاش طويل استمر ما يزيد  اتفمن خالل اهل
حاور على شهرين يف كل يوم أجلس قرابة الساعتني أ



66 

 

وهو مثلي أيضًا يبحث ،  احلق وبعدها أحبث وأحقق ألبني
وكالنا حريص على عدم ،  ويدقق النظر يف كتبه وكتبنا

والبحث يف كل ،  االقتناع برأي اآلخر وعدم قبول قوله
 .  مسألة عن بوادر النصر

وبعد ما يقارب الشهرين سألت صديقي الشيعي 
 :  سؤااًل وقلت

سويًة أنا وأنت على رى لو حرصنا صديقي العزيز ُت
أو  األحياء أودراسة علم من العلوم كعلم الرياضيات 

لو عكفنا يف كل يوم ساعتني أو أزيد ،  غريه من العلوم
على دراسة علم من العلوم أو فن من الفنون ماذا 

 ؟ سنحصل وما هو مقدار الفائدة اليت سنحققها
 :  له تكتب ثم 

سبيل لبيان احلق إذ ال ،  لن أناقشك صديقي بعد اآلن
 . بيننا

صار هدف العامل الدفاع  الطائفيةإذا تدخلت يف العلم 
 . العلميةواحلقيقة  عن طائفته ال الدفاع عن العلم

رون للبحث العلمي عن أطِّكثريًا ما يكتب امُل 
وعند قراءة نتاج الباحثني ،  املوضوعية يف البحث العلمي

 .  الكتابة والنزاهة يف باملوضوعية العنايةجتد عدم 
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 مأساة التعليم
ال بد أنك نذكر أخي القارئ الكريم صراخ املعلم يف 

خروجه من الصف متعباً بائسًا  جيدا وتذكر،  غرفة الصف
بعد طول العناء يف التدريس وعدم استقبال الطالب 

املدرس يف  حده بلو املدرسةوليس املعلم يف ،  للمعلومة
كلهم يبذلون جهدهم يف التعلم  والكليةواملعهد  اجلامعة

ويف بعض املواقف يصابون باليأس والشعور بالفشل 
لكثرة مشكالت الطالب وعدم احرتامهم وعدم تقديرهم 

 .  جلهود املعلم
من يشعر باليأس والتعب من املعلمني واملربني  روأكث

فمن املالحظات اليت كنت ؛  واملدرسني األذكياء منهم
املعلم الذكي صاحب  أن على بعض املعلمني أسجلها

أعلى املعدالت والنتائج يواجه صعوبات يف إيصال 
ذكي حيصل على  ألنهوما ذاك إال ،  املعلومة للناس
فهو غري متمرس على كثرة التكرار ،  املعلومة بسرعة

 .  ةقوة احلافظيتميز ببل  ةواملراجع
بالنسبة للمعلم صاحب التحصيل األقل يف  ماأ

ن حصوله دريس أكثر من غريه ألتقن التفهو ُي دراسةال
ثم عندما يصبح ،  على املعلومة حيتاج وقتًا أكثر من غريه
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مدرسا يراعي حالة الطالب الذين يعانون من بطء الفهم 
 .  واحلفظ

ومع ،  ومجيع ما تقدم استنتاج الستقراء شخصي
 .  تقديرنا جلميع املدرسني واملربني

  



69 

 

 العلم والشهادات الدراسية
زرت صديقا ،  عنى بالبحث والدراسةمؤسسة ُتدخلت 

جلست مع ،  تربطين به عالقة أخويه منذ سنوات طوال
صديقي وأثناء جلوسنا كان يرتدد على مكتبه شاب يعمل 

يسأل ،  حيضر أوراقًا ويأخذ أوراقًا أخرى املؤسسةيف ذات 
الدقيقة اليت أفهم بعضها والكثري  العلميةبعض األسئلة 

 .  ال أعرفه امممنها 
 ؟ سألت صديقي من هذا الشاب

 ....  وكانت حالته رثه وأثوابه شبه بالية
عليه كما أرى املوظفني يف تلك املؤسسة  ىروال ُي

 ....  فالكل يرتدي أحلى وأغلى الثياب
هذا الشاب الذي ترى موظف بسيط :  أجاب صديقي

تشمل الوظائف اليت و الثالثةضمن الفئة  لجدًا يعم
ن إلكن ال تصدق ،  واملهنية واخلدمات املساعدةاحلرفية 

قلت لك أن كل الدراسات واألحباث اليت جتريها املؤسسة 
ال حيمل شهادة علميه ....  هي نتاج هذا الشاب البسيط

عليه أطلق ال أبالغ حني ،  لكنه عامل من العلماء املتميزين
 .  هذا اللقب
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، قصة أخرى يرويها لي أحد الفضالء من الباحثني
 : ول الباحثيق

من محلة شهادات الدكتوراه أن  اإلخوةسألين بعض 
عنى دوليه ُت ةيف مسابق للمشاركةمًا حكَّأكتب له حبثًا ُم

فأجبته راغبًا يف الكتابة ،  واجملتمعية السياسيةالقضايا ب
وأهديته هذا العمل الذي كلفين من الوقت أزيد من 

نت شهرين ومل يعرض علي أي بدل أو مقابل مع أني ك
أحب أن أمسع منه كلمة شكر أو ثناء أو أن يعرض علي 

....  مبلغاً من املال فأقول له هذا اجلهد هدية لألخ الفاضل
 .  مع العلم أن هذا العمل يكلف مئات الدنانري عند غريي

رت صديقي بعد أن شارك يف وبعد مدٍة من الزمان ُز
جلست ،  البحث العلمي وحقق أعلى النتائج واحلمد هلل

عند صديقي يف املكتب وهو مكتب يليق بصاحب منصب 
ودخل إليه أحد الزمالء وسأله عن ،  مثله ورياسه وشهادة

فأعطاه ،  العلميةلقيمته  نظرا البحث فهو يريد نسخه منه
ثم أخذ ميازحه صديقه ويقول ،  صديقي نسخة من البحث
 ؟!!  من كتب لك هذا البحث
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كتب البحث  أنه هو من متتاليةفأقسم صديقي أقسامًا 
وأنه سهر الليالي ذوات العدد وهو يكتب ويبحث 

 :  ويؤلف ويقول صديقي الباحث
 :  ال أملك يف مثل هذه املواقف إال جوهرتني

جوهرةٌ  سالت من عيين اليمني وجوهرةٌ  أخرى من 
 ....  عيين اليسرى

على أن الكثري من  واضحةيف املثالني السابقني داللة 
مور الدراسة اجلامعية لكنه باحٌث الباحثني ال تتيسر له أ

وعاملٌ ميضي وقته بل حياته حبثاً ودراسة وعلماً ولكن عدم 
امتالكه للشهادة ثبطه عن اإلنتاج لنفسه فهناك فرق بني 

وبني ،  واملعرفةأن يقال الدكتور فالن قدم جديدًا للعلم 
 .  واملعرفةأن يقال فالن قدم جديدًا للعلم 

أنا : يقول العاليةناصب امل وقد مسعت مرًة رجاًل حاز
أريد احلصول على شهادة الدكتوراه يف أي علم من 

وقال ،  يقول الناس الدكتور فالن أنلكن أريد ،  العلوم
،  العليةواملناصب  الرياسةهذا حبضرة اثنني من أصحاب 

 :  فقاال،  مالت شهادة الدكتوراهحيوكانا 
 .  كالنا درس حتى يقال الدكتور فالن 

 .  وهذه آفة كبرية يف اجملتمع وخلل واضح فيه
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 البحث العلمي واقع وآالم
البحث العلمي ال ،  البحث العلمي ال يعرف اخلجل

البحث العلمي له قيمته ،  أو رأي حمدد،  يوجه إىل طائفه
 .  وشرفه ومنزلته ال دخل له بالسياسة وال بالرياسة

القاعدة ليست ضربًا من التنظري فقط بل هو ما وهذه 
،  لكن يف النفس غصٌص،  جيب أن يكون عليه البحث

فواقع البحث مرير غزته جهات كثرية ال تريد إال توجيه 
ريد وتوجيه النتائج وفق ما ترغب تاألقالم حسب ما 

 .  بعض الساسة أو التجار
من مآسي وآالم تلك  البشريةعرفت  ماوإن أصعب 

علوم صناعة السالح ،  للعلوم املسمومة البحثيةج النتائ
 القائمةواألسلحة الفتاكة  الوبائيةوعلوم تصنيع األسلحة 

 .  بالغازات وغريها األمراضعلى نشر 
 حار الفكر إذ بيعت األقالم

 حار الفكر إذ سيست األحباث
 حار الفكر إذ انقلبت نتائج العلم

 للبشريةالعلم خادم 
ال  الرمحةتل يف أيٍد ال تعرف لكن العلم صار أداة ق
 .  رمحة الفكر وال رمحة احلياة
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 .  واقع مرير ومستقبل مقيد
مدًة من الزمان وأكثر  البحثيةراكز املعملت مع بعض 

ما كان يؤملين كلمات ما زال وقعها يف نفسي يقرر واقعًا 
 ....  مؤملًا للبحث العلمي

 : كان يقال لي قبل البدء بالكتابة
 ...  ال تذكر اسم فالن

 ...  إذا نقلت عنه فال تذكر امسه 
 ....  املركز يريد أن تكون النتيجة كذا

 .......  هذا البحث إلثبات كذا وكذا
فهي  العلميةأما احلقيقة ،  املركز يريد واملركز ال يريد

وهذا هو الداء العضال ،  وسياساته تابعة إلرادة املركز
الذي أوقع األمة يف غيابات اجلب ولن خترج منه حتى 

 .  تتحقق لفكرها احلرية
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 البحث العلمي يف اجلامعات
ما هي جمريات ونفقات دول العامل الثالث :  لو سألنا

 ؟ بحث العلميعلى ال
قليلة العلى األرقام  تعطلاة إذا مصاد اإلجابةستكون 

نفقات الدول على البحث العلمي يف عاملنا  لتغطية
 . الثالث
نك إن دققت النظر وحبثت عن هذه املبالغ اليت إثم 

حث العلمي أين تصرف وفيم بترصدها اجلامعات لل
 .  ثركستجد نفسك يف حريه أكرب وأ، تنفق

على البحث  اإلنفاقاجلامعات جتد فسحًة يف  بعض
وتنفق املال فيما ،  فتصرف املال يف غري وجه حق؛  العلمي

حيث تقرر جلنة علميه إرسال باحث إىل ؛  همنال طائل 
ولكن ما هو النفع ،  فتنفق عليه املال الكثري متقدمةدوله 
 ....  عاد على البلد واجلامعة واملواطنالذي 

 .  منا بسوء التدبري يف هذا املقامال نكذب القول إن جز
على البحث العلمي يف  اإلنفاقوحاصل ما تقدم أن  

هذا القليل ال يسلم من سوء إن  ثم،  بالدنا قليل جدًا
وال شك أننا حنتاج إىل تقييم ودراسات ،  التصرف والتدبري
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مع احرتامنا وتقديرنا ،  وحماسبات حول هذا املوضوع
 .  والقائمني حبقوق العملللملتزمني 

وسيأتي احلديث الحقا حول ذات املوضوع يف القسم 
 .  الثاني من الكتاب بإذن اهلل تعاىل

  
  



77 

 

 هجرة العقول والكفاءات
يعمل يف  بيالتقيت قبل عشر سنوات تقريبًا بعامل عر

أخربني أنه من أوائل الذين ،  واإللكرتونياتجمال اهلندسة 
رض عليه أضعاف وقد ُع،  بلدهأدخلوا هذا التخصص إىل 

،  مرتبه خارج بلده لكنه آثر القلة يف مقابل خدمة بلده
،  العجاف مل يرتك وطنهسنوات الحتى يف  صامداوبقي 

 . واإلنتاجما ترك العمل والتدريس و
رمبا تكون هذه احلالة نادرة بعض الشيء ألن هذا 

الفاضل وهذا العامل اجلليل يعطينا مثاًل عظيمًا يف  الرجل
وال شك أنه ،  شك أن بلده حيتاج مثله ال،  التضحيات
 .  لتدبري أمور عيشه حيتاج املال
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 بيع الكتب
 :  كان يقول أحد مشاخينا الكرام

 .  "ال يوجد أشقى ممن باع كتبه"
وقد شهدنا بعض طالب العلم افتقر فباع كتبه فشقي 

 .  شقاًء ما بعده شقاءبعد ذلك 
عاملًا عراقيًا ينادي  أنومما شهدنا من مصائب العراق 

على كتبه لينفق على نفسه وعلى  ليف سوق املتنيب يدل
 :  عياله يبيع وينادي عليها وهو يبكي ويقول حبرقه

وملا مل يبَق عنده إال ...،  العامل العراقي باع كل شيء"
 .  باعها أيضا"... الكتب

بب الفقر يورث اهلم والغم واحلسرة ع الكتب بسيب
 عيشًة ملؤها احلسرة ألنه باع أغلى ملوالندامة يعيش العا

 .  ما ميلك
وقد سجل لنا التاريخ حادثة من أجل ما يربهن به على 

 :  قال ابن خلكان رمحه اهللفقد  ا تقدمم
حكى اخلطيب أبو زكريا حييى بن علي التربيزي "

أمحد بن علي بن سلك أن أبا احلسن علي بن :  اللغوي
البن دريد ؛  الفالي األديب كانت له نسخة بكتاب "اجلمهرة"

فباَعها واشرتاها ،  فدَعْته احلاجُة إىل بيعها، يف غاية اجلودة
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،  وتصفَّحها،  الشريُف املرتضى أبو القاسم بستني ديناًرا
 :  وهي، "فوجد بها أبياًتا خبطِّ بائعها أبي احلسن الفالي

 ريَن حواًل َوِبْعُتهاأِنْسُت بها ِعش
 

 
  لقد طاَل َوْجدي بعَدها وحنيين 

 وما كان َظنِّي َأنَّين سَأبيعها 
 

 
 ولو خلَّدْتين يف السجون ديوني  

 وِصْبَيٍةولكن لضعٍف وافتقاٍر  
 

 
 غاٍر عليهم َتْسَتِهلُّ ُشؤوني ِص 

 فقلُت ومل َأْمِلْك سوابَق َعْبرٍة 
 

 
 مقالَة مكويِّ الفؤاِد َحِزيِن  

 وقد ُتخِرُج احلاجاُت يا أمَّ مالٍك 
 

 
 كرائَم من ربٍّ بهنَّ ضننِي 

 )وفيات األعيان( 
وهذا األمر شائع بني العلماء وهو أشد عليهم من وقع 

وأصعب مرارة من جترع السم الفاتك ،  احلسام املهند
 .  وسعادة العيش احلياةكيف ال وكتب العلماء فيها لذاذة 

يع الكتب سوء تصرف بب املتعلقةومن املآسي واهلموم  
بالكتب فبعضهم حيرقها وغريهم يبعها بسعر زهيد  الورثة

جدًا وبعضهم يرتكها يف مكاٍن حتى تصاب بالتلف وغري 
 .  شاهد ونطالع أيامنا احلاضرةنمما .... ذلك الكثري
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 سرقة اجلهود العلمية
تقدمت طالبة يف جامعة من اجلامعات بفكرٍة إبداعية 

أنها  طالبةالأمر من ثم كان ،  وختدم الطالب اجلامعةختدم 
ى أقرب واالنتقال إىل جامعة أخر اجلامعةك رتاضطرت ل

تريد تقليص  الطالبة نوال شك أ،  إىل مكان سكنها
وهناك جفوه بني العلم ،  النفقات فهي من أهل العلم

 .  واملال كما تقدم
اجلديدة تقرر الطالبة  اجلامعةإىل  الطالبةنتقال اوبعد 

عها ووالسؤال عن مشر،  القدميةجامعتها  زيارة املفكرة
ملثل هذا العمل  اجلامعةوفكرتها اإلبداعية حيث تقدم 

 . مكافأة ماليه
شروع مت استثناؤه ليحل مشروع أن امل الطالبةتتفاجأ 
تنظر يف ؟  ن ما هو املشروع اجلديدكول...،  آخر مكانه

وتقدم ،  املشروع اجلديد لتجده نفس مشروعها هي
عطي ملوظف من موظفي رق وُأجهدها ُس نشكوى أ

لكن لألسف خترج نتيجة التحقيق ضد الطالبة ،  اجلامعة
 .  الفقرية

 :  عد التدقيق والتحقيق ظهر أنبف
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املشروع القديم تغرياً جديدًا  إىلروع اجلديد أضاف شامل
من املشروع القديم لذلك ال أحقيه  %15يزيد على 

 .  املاليةطالبه برفع الشكوى واملطالبة باحلقوق لل
قصه أخرى حدثت مع شيخ جليل القدر نذر كل 
مؤلفاته يف سبيل اهلل ال يريد عليها أجرًا من أحد من 

زل الناس وقد اعت،  الناس تزيد مؤلفاته عن مخسني كتابًا
سجد لتدريس يف امللأكثر من عشرين سنه وانقطع 

 .  والتجويد ةنيآءات القراوالتأليف متخصص يف علم القر
طالب بق ِثد فأخربني أنه َوججلست معه مرًة يف املس 
على احلاسب اآللي  ةطاه امللفات املنضدعبه وأالطمن 

ولكن الطالب خان ،  واليت حوت مجيع مؤلفاته وكتبه
،  م هذه الكتب لدار نشر يف دوله جماورةدَّوق أستاذه

دار النشر بطباعة بعض الكتب مع تغري بسيط  قامتو
ومما يدل على هذا أن الشيخ اجلليل استدرك ،  جدًا

أما السارق فلم ،  األخطاء املطبعية يف الطبيعة األوىل
وجلست مع الشيخ أتتبع األخطاء ،  يستدرك األخطاء

 .  القدمية فوجدها كما هي
 عداداإلجهود كبريه تأخذ من املؤلفني سنوات من 
لكن ،  والتأليف واجلمع والتنقيح والتدقيق والتحقيق
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سرق يف وضح النهار ويعاد تدويرها مرًة ولألسف ُت
 .  أخرى

األوراق  عتستطيال  العلميةقصص كثريةٌ عن السرقات 
حيث بعض ،  وتستحي من بعضها األقالم،  محلها

 .  الصدارة العلميةالسرقات تصدر من أصحاب 
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 اإلبداعرهاب 
ذكر ياقوت احلموي أن القاضي علي بن حممد مسع 
أن أبا حيان أحرق كتبه اليت ألفها يف حياته فأرسل إليه 

 كاملة رسالته أسوق وأنافكتب أبو حيان اعتذارا ،  يعاتبه
 :  احملاور ألهم التفسريية العناوين وأضع

 أبي حيان عن حرقه للكتب اعتذار
"حرسك اهلل أيها الشيخ من سوء ظين :  قال أبو حيان

وأعاذني من مكافأتك على ،  مبودتك وطول جفائك
وأجارنا مجيعا مما يسود وجه عهد إن رعيناه كنا ،  ذلك

،  وإن أهملناه كنا مستوحشني من أجله،  مستأنسني به
.  فداكفأدام اهلل نعمته عندك وجعلين على احلاالت كلها 

على ظماء برح ،  وافاني كتابك غري حمتسب وال متوّقع
وسألته ،  وشكرت اهلل تعاىل على النعمة به علّي،  مّني إليه

املزيد من أمثاله الذي وصفت فيه بعد ذكر الشوق إلّي 
والصبابة حنوي وما نال قلبك والتهب يف صدرك من 
اخلرب الذي مني إليك فيما كان مين من إحراق كتيب 

فعجبت من انزواء وجه ،  سة بالنار وغسلها باملاءالنفي
 ،....  العذر عنك يف ذلك
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 التذكري بالفناء
:  كأنك مل تسمع قارئا يقرأ قوله جلّ وعز:  قال أبو حيان

 (ُكلُّ َشْيٍء هاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُه َلُه اْلُحْكُم َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن)
ُكلُّ َمنْ َعَلْيها ):  [ وكأنك مل تأبه لقوله تعاىل88:  ]القصص

[ وكأنك مل تعلم أنه ال ثبات لشيء من 26:  ]الرمحن (فاٍن
الدنيا وإن كان شريف اجلوهر كريم العنصر ما دام مقّلبا 

معروضا على أحداث الدهر وتعاور ،  بيد الليل والنهار
 .  األيام

 أمل الكاتب والقارئ
 قد-اهلل أيدك-كانإن :  ثم إني أقول:  قال أبو حيان

فليهن ،  نقب خّفك ما مسعت فقد أدمى أظّلي ما فعلت
عليك ذلك فما انربيت له وال اجرتأت عليه حتى 

وحتى أوحى ،  استخرت اهلل عز وجل فيه أياما وليالي
وأحيا ،  وأجّد فاتر النية،  إلّي يف املنام مبا بعث راقد العزم

وحّث على تنفيذ ما وقع يف الّروع وترّيع يف ،  ميت الرأي
،  وأنا أجود عليك اآلن باحلجة يف ذلك إن طالبت،  اخلاطر

وتعرف ،  لتثق بي فيما كان مين،  أو بالعذر إن استوضحت
 .  صنع اهلل تعاىل يف ثنيه لي
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 دواعي العلم
كما ،  إن العلم حاطك اهلل يراد للعمل":  قال أبو حيان

فإذا كان العمل قاصرا عن العلم ،  أن العمل يراد للنجاة
وأنا أعوذ باهلل من علم عاد ،  العامل كان العلم كّلا على

وهذا ضرب ،  كال وأورث ذال وصار يف رقبة صاحبه غال
 . "من االحتجاج املخلوط باالعتذار

 التعريف مبا حوته الكتب
هذه  أن-اخلرياهلل  علمك-اعلمثم ":  قال أبو حيان

فأما ما ،  الكتب حوت من أصناف العلم سّره وعالنيته
وأما ما ،  كان سّرا فلم أجد له من يتحّلى حبقيقته راغبا
على أني ،  كان عالنية فلم أصب من حيرص عليه طالبا

ولعقد الرياسة ،  منهم مجعت أكثرها للناس ولطلب املثالة
وال شّك يف ،  فحرمت ذلك كله،  بينهم وملّد اجلاه عندهم

، حسن ما اختاره اهلل لي وناطه بناصييت وربطه بأمري
 . طوكرهت مع هذا وغريه أن تكون حجة علّي ال لي

 ماجملتمع حول العاِل
ومما شحذ العزم على ذلك ورفع ":  قال أبو حيان

،  وصديقا حبيبا،  احلجاب عنه أني فقدت ولدا جنيبا
 فشق علّي أن،  ورئيسا مثيبا،  وتابعا أديبا،  وصاحبا قريبا
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أدعها لقوم يتالعبون بها ويدّنسون عرضي إذا نظروا 
ويرتاءون ،  ويشمتون بسهوي وغلطي إذا تصفحوها،  فيها

 . أجلها"نقصي وعييب من 
 فقر وِذلَّة

ومل تسمهم بسوء الظن وتقّرع :  فإن قلت":  قال أبو حيان
 ؟  مجاعتهم بهذا العيب

فجوابي لك أن عياني منهم يف احلياة هو الذي حيّقق 
وكيف أتركها ألناس جاورتهم ،  ظّني بهم بعد املمات

عشرين سنة فما صّح لي من أحدهم وداد وال ظهر لي 
ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة ،  من إنسان منهم حفاظ

واملعرفة يف أوقات كثرية إىل أكل اخلضراوات يف 
،  وإىل التكفف الفاضح عند اخلاصة والعامة،  الصحراء

وإىل تعاطي الرياء بالنفاق ،  ءةوإىل بيع الدين واملرو
، وإىل ما ال حيسن باحلّر أن يرمسه بالقلم،  والسمعة

وأحوال الزمان بادية ،  ويطرح يف قلب صاحبه األمل
وليس ما قلته خباف ،  بارزة بني مسائك وصباحك،  لعينك

وما ،.  عليك مع معرفتك وفطنتك وشدة تتبعك وتفرغك
مبا قّدمته ،  تيتهكان جيب أن ترتاب يف صواب ما فعلته وأ
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إما هربا من التطويل ، ووصفته ومبا أمسكت عنه وطويته
 . "وإما خوفا من القال والقيل

 التقدم يف السن واليأس من احلياة
،  وبعد فقد أصبحت هامة اليوم أو غد":  قال أبو حيان

وهل لي بعد الكربة والعجز أمل ،  فإني يف عشر التسعني
ألست من زمرة من ،  دةيف حياة لذيذة أو رجاء حلال جدي

 :  قال القائل فيهم
 نروح ونغدو كّل يوم وليلة 

 
 

 وعما قليل ال نروح وال نغدو 
 :  وكما قال اآلخر 

 تفّوقت دّرات الصبا يف ضالله 
 

 
 بالفطام مشيبإىل أن أتاني  

ومتامه ،  البيت للورد اجلعدي ااحلسنة وهذاملوعظة  
 .  يضيق عنه هذا املكان

 اإلخوانواهلل يا سيدي لو مل أتعظ إال مبن فقدته من 
الغرباء واألدباء واألحّباء من ، يف هذا الصقع، واألخدان

فكيف مبن كانت العني تقّربهم والنفس تستنري ،  لكفى
فقدتهم بالعراق واحلجاز واجلبل والرّي وما واىل ،  بقربهم

، وتواتر إلّي نعيهم واشتّدت الواعية بهم،  هذه املواضع
؟ وهل لي حميد عن مصريهم؟  فهل أنا إال من عنصرهم
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ن جيعل اعرتايف مبا أعرفه أسأل اهلل تعاىل رّب األولني أ
 . "إنه قريب جميب، موصوال بنزوعي عما أقرتفه

 األسوة مبن حرق كتبه
وبعد فلي يف إحراق هذه الكتب أسوة ":  قال أبو حيان

منهم ،  بأئمة يقتدى بهم ويؤخذ بهديهم ويعشى إىل نارهم
وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر ،  أبو عمرو بن العالء

كتبه يف بطن األرض فلم يوجد هلا دفن ،  وورع معروف
وكان من خيار عباد اهلل زهدا ،  وهذا داود الطائي.  أثر

طرح كتبه يف البحر ،  ويقال له تاج األمة،  وفقها وعبادة
والوقوف مع الدليل بعد ،  نعم الدليل كنت:  وقال يناجيها

وهذا يوسف بن .  الوصول عناء وذهول وبالء ومخول
،  جبل وطرحها فيه وسّد بابه محل كتبه إىل غار يف،  أسباط

دّلنا العلم يف األول ثم كاد :  فلما عوتب على ذلك قال
وكرهناه من ،  فهجرناه لوجه من وصلناه،  يضّلنا يف الثاني
وهذا أبو سليمان الداراني مجع كتبه يف .  أجل من أردناه

واهلل ما أحرقتك حتى كدت :  تنور وسجرها بالنار ثم قال
سفيان الثوري مّزق ألف جزء وطّيرها وهذا .  أحرتق بك

ليت يدي قطعت من هاهنا بل من هاهنا :  يف الريح وقال
وهذا شيخنا أبو سعيد السريايف سيد .  ومل أكتب حرفا
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قد تركت لك هذه الكتب :  العلماء قال لولده حممد
فإذا رأيتها ختونك فاجعلها ،  تكتسب بها خري اآلجل

 . "طعمة للنار
سوى ،  ومباذا تقابلين بعد ذلك،  هذاوماذا أقول بعد "

إن زمانا أحوج مثلي إىل ما :  أني أقول وسامعي يصدق
ويتقّطع عليه ،  بلغك لزمان تدمع له العني حزنا وأسى

وما نصنع مبا كان ،  القلب غيظا وجوى وضنى وشجى
إن احتجت إىل العلم يف خاصة نفسي ،  وحدث وبان

إليه للناس وإن احتجت ،  فالقليل واهلل تعاىل شاف كاف
ففي الصدر منه ما ميأل القرطاس بعد القرطاس إىل أن 

وذلك من فضل اهلل تعاىل ،  تفنى األنفاس بعد األنفاس
[ فلم 26:  ]اجلاثية (َولِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْعَلُموَن)علّي 

هذا باحلرب والورق واجللد  بعد-اهلل أيدك-عيينتعّنى 
 "؟ بالسواد والبياضو، والقراءة واملقابلة والتصحيح

 العمل الصاحل واإلخالص
وهل أدرك السلف الصاحل يف الدين ":  قال أبو حيان

املعتقد  واإلخالصالدرجات العلى إال بالعمل الصاحل 
والزهد الغالب يف كّل ما راق من الدنيا وخدع بالزبرج 

وهل وصل احلكماء القدماء ؟  وهوى بصاحبه إىل اهلبوط
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 باالقتصاد يف السعي وإال بالرضى إىل السعادة العظمى إال
؟ بامليسور وإال ببذل ما فضل عن احلاجة للسائل واحملروم

وهل جامع ؟  فأين يذهب بنا وعلي أّي باب حنّط رحالنا
وهل املنهوم بها إال ،  الكتب إال كجامع الفضة والذهب

وهل املغرم حببها إال ؟  كاحلريص اجلشع عليهما
 "!! هيهات؟ كمكاثرهما

 عودة إىل اليأس من احلياة
،  الرحيل واهلل قريب والثواء قليل":  قال أبو حيان

والطريق خموف واملعني ،  واملضجع مقض واملقام ممّض
، واهلل من وراء هذا كّله طالب،  واالغرتار غالب،  ضعيف

ويسهل علينا يف هذه ، نسأل اهلل تعاىل رمحة يظلنا جناحها
الويل ملن بعد عن  فالويل كل،  العاجلة غدوها ورواحها

 . "فهذا هذا، رمحته بعد أن حصل حتت قدره
 املرض والعلة

ما أردت أن أجيبك  -أيدك اهلل -ثم إني":  قال أبو حيان
عن كتابك لطول جفائك وشدة التوائك عمن مل يزل على 

مع ما أجده ،  جمتهدا يف حمبتك على قربك ونأيك،  رأيك
عاور العلل لت،  وانطواء االنبساط،  من انكسار النشاط

فقد كّل البصر وانعقد ،  وختاذل األعضاء مين،  علّي
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، وملك الوسواس،  ومجد اخلاطر وذهب البيان،  اللسان
ولكين حرست منك ما ،  وغلب اليأس من مجيع الناس

ويعّز علّي أن ،  ووفيت لك مبا مل تف به لي،  أضعته مين
وما حداني ،  يكون لي الفضل عليك أو أحرز املزية دونك

، مكاتبتك إال ما أمتثله من تشوقك إليّ وحترقك علّيعلى 
، وأعظم تعجبك،  وأّن احلديث الذي بلغك قد بّدد فكرك

 :  واألول يقول، وحشد عليك جزعك
 وقد جيزع املرء اجلليد وتبتلي 

 
 

 رأي املرء نائبة الدهر عزميَة 
 تعاوره األيام فيما ينوبه  

 
 

فيقوى على أمر ويضعف عن  
 أمر
 

 حالة ال تسرُّ
على أنك لو علمت يف أّي حال غلب ":  قال أبو حيان

،  وعلى أية عسرة وفاقة،  وعند أي مرض،  علّي ما فعلته
واحتججت لي ،  لعرفت من عذري أضعاف ما أبديته

وإذا أنعمت النظر تيقنت أن هلل .  نشرته وطويتهبأكثر ما 
، وال يغالب فيها،  جّل وعزّ يف خلقه أحكاما ال يعاز عليها

وال يعرف قابها وال ،  وال ينال غيبها،  ألنه ال يبلغ كنهها
وأطلع على أدانينا ،  وهو تعاىل أملك لنواصينا،  يقرع بابها
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وعلينا ،  واجلربوبيده الكسر ،  له اخللق واألمر،  قاصيناأو
 .  "والسالم، إىل أن يوارينا اللحد والقرب، الصمت والصرب

 ختام الرسالة
تواصلين  أن-فداكاهلل  جعلين-سّركإن ":  قال أبو حيان

فإني ، وتعرفين مقّر خطابي هذا من نفسك فافعل، خبربك
،  ال أدع جوابك إىل أن يقضي اهلل تعاىل تالقيا يسّر النفس

،  أو بفراق نصري به إىل الرمس،  سويذّكر حديثنا باألم
والسالم عليك خاصا حبّق ،  ونفقد معه رؤية هذه الشمس

وعلى مجيع إخوانك عاّما حبّق ،  الصفاء الذي بيين وبينك
 . "الوفاء الذي جيب علّي وعليك والسالم

وكتب هذا الكتاب يف شهر رمضان سنة أربعمائة" 
 .  (1933-1923/ 5، )معجم األدباء

 :  سالة أبي حيان أقولد رإيراوبعد 
لست من هواة النقل املطول والنسخ واللصق يف هذا 

 كنت وإن اهلل بعون بعده يأتي وفيما-الكتاب خصوصا 
أبالغ إن قلت إن كلمات أبي  ال ولكن،  -سابقا فعلته

، قرأت كالمه مرات ومرات،  حيان أثرت يفَّ أميا تأثري
حار األطباء خصوصا هذه األيام وقد زارني أسقام وعلل 

أنفقت األوقات كتابا  مخسنيوحولي أزيد من ،  يف حلِّها
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حتتاج إىل تنقيح الطويلة واجلهود الكبرية يف كتابتها لكنها 
وال أعرف مصري ،  وال أدري إىل أي ركن آوي، وتهذيب

 . كتيب
وعلى كل فهذا الكالم الذي يقدم فيه أبو حيان اعتذارًا 

ن رهاب اإلبداع الذي ولكنه نوع م،  مقبواًل إىل حد ما
وهذا الرهاب يف ،  أقدم عليه جمموعة من العلماء كما ذكر

ضربًا من اجلنون وبغض النظر عن  عدُّنظر الكثري ُي
 .  املربرات اليت يقدمها العلماء واملؤلفون

صحيح أن الكثري من العلماء يرجع عن رأيه وينمو 
 وبعض،  آرائهفكره وتتطور معارفه فيرتاجع عن بعض 

،  الكتب يبنى على فكرٍة يف ظن الكاتب أنها فكرة باطلة
 .  تراجع عنها

وعند احلديث عن عذاب العلماء ورهاب اإلبداع 
نتصور حاله العامل بني خوفه من أن يؤثر عنه ما ال حيب 

فالكاتب يتمتع ،  بني صراع وحنني ملا كتب وهو،  نشره
 حبالة نفسيه عالية الشأن لدرجة أنه يقدس ما كتب ويف

ومع هذا التقديس ،  نظره كتاباته هلا الشأن والقبول عنده
وهذا مبدأ ،  وتداعيات الكتابة،  إال أنه خياف من اجملتمع

 .  الصراع



95 

 

وهذا ،  ع يدور يف عقله ويشغل مجيع أوقاتهرافالص
 .  الصراع نوع مؤمل من العذاب

وقد وقع بني يدي اليوم وقبل كتابة هذه الكلمات 
الكتب كتاب )اإلشارات اإلهلية( يف مكتبة لبيع ،  بساعات

وهو ،  بتحقيق احملقق املبدع عبد الرمحن بدوي،  ألبي حيان
فتاقت ،  من كتبه اليت مل ينلها احلرق وال رهاب اإلبداع

ولكن لألسف كان قد سبقين إىل هذا النفيس ،  نفسي إليه
 .  النادر أحد األفاضل
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 عذابات النشر والطباعة
من  الكبريةوالتأليف وبذل اجلهود  ةبعد عناء الكتاب

قبل املؤلف ُي،  سهر وانقطاع عن األهل واعتزال الناس
 .  والطباعةاملسكني على دور النشر 

وهي يف نظره ،  يدخل الكاتب حاماًل أوراقه الثمينة
وقبل أن يقرأ صاحب ،  أغلى من كل جواهر العامل ودرره

مونه دار النشر العنوان وقبل االطالع على الكتاب ومض
 :  يتقدم بسؤال للكاتب

 ؟ من هو مجهورك.... لطفًا
وهذه ألطف العبارات اليت يقدمها صاحب دار النشر 

فهناك بعض العبارات اليت يهاجم فيها بعض ،  للكاتب
يتبني ،  عبارات قاسيه،  أصحاب دور النشر الكاتب

للكاتب بعدها أن العلم آخر شيٍء ينظر إليه القراء ودور 
م دور النشر بهذه العبارات لكن دار النشر ولست أهاج

النشر هلا نظرتها ففيها جمموعه من العمال حيتاجون إىل 
تقاضي رواتب وهناك رسوم وضرائب وغري ذلك من 

 . النفقات
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كما أن دور النشر ال ترغب بتكديس الكتب يف الدار 
اجلماهري  حيث تبحث عن الكتب الرائجة بني؛  دون بيعها

 . يف اجلامعات والكليات سيةالدرامثل كتب املناهج 
س دور النشر فوبعيدا عن هذا جتد بعض الكتب تتنا

 ؟  اعي لذا األمردوما هو السبب ال،  على طباعتها ونشرها
 أشهركتبة عن كتاٍب ألحد معمل يف ي اسألت صديق
 . الكتاب يف بلدنا

أريد أن أقدم لك ...  أخي العزيز:  قليالً ثم قال...  تبسم
 . هذا التاجردعك من  نصيحة

وأخذ يسرد لي قصة املؤلف املشهور وغريه من 
وكانت كلماته قاسيه جدًا يف حق ،  املؤلفني ذائعي الصيت

 .  املعرفةعي ئجتار الثقافة وبا
نعم للكاتب حٌق يف أخذ أجرة ما كتب لكن ليس له 

ويستخدم امسه املشهور يف كتابة أي ،  تغل الناسسأن ي
 .  شيء له قيمه أو ليس له قيمه

اء وبيع النسخة املزينة رَّال حيق للكاتب استغالل الُق
ال حيق للمؤلف ،  بتوقيع املؤلف أضعاف سعرها احلقيقي

س يف اجلامعات أن يبع كتابه درَُّي اكتابة منهج َررِّالذي ُق
 ...  بضعف السعر
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شهدت كتابًا ألف يبغي صاحبه احلقيقي تدريس 
اليت  األساسيةالكتاب يف اجلامعات كمنهاج ألحد املواد 

 . تدريسها كل اجلامعات يفاتفقت 
مسعت املؤلف جيري اتصاالته مع بعض املدرسني 

جيري ،  اليت ألف فيها الكتاب املادةسون الذين يدرِّ
اجلامعات ويقول يف خمتلف من اتصاالته مع مدرسني 

 :  اتصاله
...،  ألفت كتابًا يف مادة  ...، السالم عليكم أنا الدكتور

وأن تزين الكتاب بوجود ،  وأرغب أن تشاركين هذا اجلهد
...  امسك عليه مع العلم أن الكتاب سوف يقرر يف جامعة

 ...  وجامعة... وجامعة
يف  وافق على هذا العرض مثانية من األساتذة

سف مل يطلع على مادة الكتاب أحد ولأل،  اجلامعات
 . منهم

 .  وغري هذا من آفات النشر والتوزيع للكتب
،  لكن ملاذا ُيصرُّ الكاتب على مجع األموال من كتابه

ملاذا ال ُيفكر بالعلم قبل كل ،  وجعل الكتاب سلعة جتارية
 .  هيمنة املال على العلم ُتذهب قيمته وحالوته، ذلك
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لم واملعرفة عرب القنوات اليوم ومع اتساع دائرة الع
وعموم ،  ملاذا ال نفكر بالنشر اإللكرتوني،  التقنية الكثرية

 ؟! النفع للناس
لكن فكرة النفع ،  ال شك أن الكاتب له ظروفه وأحواله

  .  ال ينبغي أن تغيب عن عقل الكاتب
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 نفس العامل وعزتها
رغم العذابات اليت ذكرت وتقدمت الصفحات 

، م عزيٌز أمام نفسه عزيٌز أمام الناسالعاِل أن السابقة إال
 .  العامل له قدره ومنزلته

وصل الكثري من العلماء إىل مرحلةٍ مل يصل إليها غالب 
من أجل  النصيحةفمرحلة الرضا عن النفس ،  البشر

كيف ،  البشرية سعادة ال تقاس مبقياس وفرحة ال مثيل هلا
خلري قدم ايال والعامل يف أي صنف من صنوف العلم 
ويصحو ،  والفضل للناس ويسهر من اجل البشرية

يفكر مرارًا ،  وهموم البشر وآفات احلياة نصب عينه
ال يقر وال يستقر ،  وتكراراً يف آالم الناس وعقبات حياتهم

ومراداته ،  وال يهدأ له بال حتى يصل إىل بغيته ومراده
 .  مرادات الناس

 ...  شقياءواألينظر العامل إىل احلياة بعيون املتأملني 
يتطلع العامل إىل احلياة ومستقبلها بفكر املعذبني 

 ....  الفاقدين ألساسيات العيش
سعادة العامل يف تعليم الناس سبل الراحة وطرقها إذا 
قدم العامل للناس العلم واملعرفة فال يبالي إذا فارق احلياة 

ال ،  أو قبل أن يرى نتاج فكره وعمله،  أثناء حبثه ودراسته
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قيدته الغفوة  ميبالي العامل وقتها نام على فراشه بني أهله أ
ال يبالي العامل إذ يبحث عن ،  على كرسي حبثه ودراسته

سعادة البشرية كيف يفارق احلياة بني الكتب أو يف معامل 
البحث أو على سكة حديد أو جانب الطريق احلياة ال 

 شيئًا وكلما أنتج العامل،  إال اإلنتاج وخدمة اآلخرين عينت
 .  فكر سريعًا أي األشياء يتقدم خلدمة البشرية من جديد

ثم ،  سؤااًل فأجاب إجابة وافية الفضالءسألت أحد  
املوضوع حيتاج إىل بيان  اوجدت أن هذ،  قال لي بعد أيام

بشرك أني سأقوم بتأليف كتاب يف هذا املوضوع وُأ،  أكثر
 .  حلاجة اجملتمع هلذا األمر
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 لعلماءمصري العلم وا
رمبا يتساءل البعض حول مصري العلم وهل نتيجة 

 ؟ العلم ومصريه التعاسة ألهله
خصوصًا بعد عرض جمموعة من النماذج للعلماء 

 .  الذين نالتهم أيدي الشقاء
نالحظ أن العلماء من سلم منهم من الفقر مل يسلم من 

ومن سلم منهم من الفقر واملرض مل يسلم من ،  املرض
بسبب الشعور بالذنب والتقصري وغري ،  واملعاناةاهلموم 

، وال شك أن أهل العلم تقدر جهودهم وتوقر....، ذلك
لكن ،  ورمبا يف زمان العامل ال يؤبه لشأنه وال يلتفت إليه

 .  هذه اجلهود تقدر ويكتب هلا القبول
ولن أطيل يف الشرح ألعرض األمثلة احلية ألدلل على 

 : وأكتفي بذكر ثالثة أمثلة فقط، القاعدةمثل هذه 
البخاري الذي اتهم ظلمًا وزورا  اإلمام:  األولاملثال 

بعد تأليفه كتابه )صحيح البخاري( وكلها اتهامات باطله 
حتى ذكر بعض املؤرخني أنه خرج من بلده بعد ،  ةزائف

خرج ،  هة عشر عامًا يف تنقيح الصحيح وتأليفجهد دام ست
والسبب ليس .  من بلده حمزونًا حتى سأل اهلل تعاىل املوت

النقد للكتاب بل إنه مل يسلم من الوشاية والتآليف الكاذبة 
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وبعد وفاة اإلمام البخاري وإىل يومنا احلاضر حتتفظ ،  عليه
لإلمام البخاري باجلهد والفضل وكل ما قيل يف  مةاأل

البخاري يف زمنه وبعده نتمنى أن يوجه حنو النقد العلمي 
 .  وحسب

مت حتديد وقد ،  هالي واملذنب املشهور:  واملثال الثاني 
من قبل عامل الفلك  1705املذنب األوىل يف عام  ندورا

،  عليه امسهالذي أطلق ،  (إدموند هالي)اإلجنليزي 
 .  ي مت التأكد من نتائج أحباثه حول املذنب بعد وفاتهوالذ

مثال يف علم آخر ويف فن آخر من :  املثال الثالث
والرسم ،  وهو يف الرسم ويف جمتمع خمتلف متاما،  الفنون

علم عظيم حيمل يف طياته الرسائل النبيلة بصورتها 
قد بلغ أحد الرسامني درجةً عليَّه فيه وهو )فان و،  اجلميلة

،  اإلتقانكوخ( وهذا الرسام البارع الذي بلغ الغاية يف 
عد من أشهر فناني وعاش هذا الرسام الذي كان ُي

التصوير التشكيلي عيشة حتيطه احلاجة والفاقة من كل 
يف ،  ولكن لوحاته اليوم أغلى اللوحات يف العامل،  جانب

قدر لكنها كانت زهيده حرتم وُتته ُتحني كانت رسوما
 .  الثمن يف حياته
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واكتساب ،  تقرر االحرتام بعد املوت األمثلةوهذه 
فيكون العامل حال حياته ال يؤبه له ،  الشهرة بعد الوفاة

أو رمبا يلتفت إليه ولكن ال يقدم له التقدير ،  حبال
 .  وبعد وفاته تشتهر أعماله وترتفع درجاته، املناسب

ة العامل خالل حياته فقد حتققت لفئة من أما رفع
وهذا األمر ،  واشتهروا وذاع صيتهم يف العامل،  العلماء

يتعلق باحمليط حول العامل وبظروف أخرى ختتص باإلنتاج 
 .  والعمل نفسه

من خالل هذا الطرح أنه  هوما يريد الكاتب أن يقرر
وال ُيجهد نفسه يف ،  على العامل أن يقدم نتاجه العلمي

بأفكاره وأعماله فإن ُقدِّرت هذه اجلهود مجيع الناس إقناع 
وإن مل تقدر جهوده فستعرف الناس ،  حال حياته فله اخلري

  .  يوما أن صاحب اجلهد ال ُينسى خريه وفضله
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 القسم الثاني
 تطلعاتآمال و

 مدخل
رمبا ال يعين الكثري لغري الكاتب أن يبحث عن القلم 
الذي كتب فيه القسم األول وهو قلم يكتب احلرب األسود 

 ...  كما تقدم
الذي وهو القلم ،  هحبثت عن قلمي األسود فلم أجد

وعندما ،  كتب صورًا من مأساة العلماء وطالب العلم
مجل على كتابة القسم الثاني من الكتاب والذي ُأ تعزم

فيه جمموعة من احللول والتوجيهات لرعاية شؤون العلم 
 ، هوأهل

لعناية ل عظيمة النفعويف هذا القسم توجيهات 
 ....  أهل الفضل وصنَّاع أجماد احلياةباالهتمام و

واالهتمام بفئة العلماء واملفكرين جيب أن يكون 
ظاهرة بارزة يف اجملتمع حتى حتفز همم العلماء واملفكرين 

 .  واالبتكار واإلبداععلى اإلنتاج 
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 دعم البحث العلمي
أول املقرتحات اليت يبدأ بها الكاتب هي دعم البحث 

مشاكل العلم والعلماء من العلمي فقد تقدم أن كثريًا 
ترجع إىل احلاجة وندرة اإلمكانيات وصرف األموال 

 . بةحث العلمي يف غري الوجوه املطلواملخصصة للب
ودعم البحث العلمي يبدأ أواًل من الشخص نفسه 

ومن حلظ عليه .  فمن وجد يف نفسه حبًا للعلم ورغبًة فيه
عليه أن يسعى لتنمية هذا الفكر ،  بوادر همة العلماء

على العلم والتعليم وهذا الدعم وحفز الطاقات واهلمم 
 .  العلمي شخصييعرب عنه بالدعم ال

زها على العلم والتعلم حِفشجع نفسه وَيثم بعد أن ُي
 أنملعارف عليه امن العلوم وومجع أكرب قدر ،  ما أمكن

فإن أتقن ختصصه اجته ،  تفنن يف علم أو ختصصَيتقن وُي
ون هواية واإلنتاج رمبا يك اإلبداعولكن ،  لإلنتاج والعمل

وليس عماًل رئيسًا وهذا األمر جيعل العامل يف حريٍة بني 
 .  العلمي وإنتاجهعمله 

تاج لإلن املالي الدعم على نركز أن هنا يهمنا ما لكن
فإذا كان العامل املتفنن يف عمله حيب اإلنتاج عليه ؛  العلمي

أن يبحث عن مصدر متويلي لقلمه دون التأثري على نفسه 
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بل الدعم ،  ناسلوال يعين الدعم أن ميد يده ل،  أهلهوعلى 
الذي نريد هو دعم توفريي أو دعم من عمٍل إضايف وال 

 . ةبأس جبهة متويلي
إبداعه ويتوقف  وقد رأيت كثريًا من املبدعني ميتنع عن

وهذا األمر ،  حبجة أنه ال يوجد من ميول البحث إنتاجه
منطقي إىل حد ما يف حال كان البحث العلمي حيتاج إىل 

 .  أموال كثرية
وع تنأما عن طبيعة الدعم للبحث العلمي فالدعم م

من الناس من حيتاج دعمه إىل ف؛  حسب طبيعة البحث
ت وتقنيات ومنهم من حيتاج إىل خمتربا،  جمموعة كتب

وهذا األخري عليه التوجه ببحثه إىل املؤسسات ،  فائقة
غالبًا ما جتر  األمور ن هذههات جتارية ألاجلأو  كوميةاحل

 . وراعيها نفعًا لصاحبها
وفيما خيص مؤسسات البحث العلمي يف جامعاتنا 

لنسأل قف وقفة واحده ننحن اليوم حباجه إىل أن ف،  املوقرة
ما هو و؟  ماذا قدمت لناالعلمي وعن نتائج البحث 

 ؟ هاماذا قدمت لبلدو؟ هانتاج
حتتاج إىل إجابة وتقويم وإعادة ترتيب أسئلة كثرية 
 .  لكثري من األمور
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ِحيدًة عن  فنجد يف بعضهاأما عن املسابقات البحثية  
وأنا أعرف جهًة حتدد الفائزين يف املسابقات ،  الصواب

سلم من كي َت،  زةالفائاجلائزة البحثية وتتكتم على 
وهو  للمسابقةوتضع شرطًا عند تقديم الباحث ، االنتقاد

ال جيوز نشره  للمؤسسةحث بعد الفوز يعد ملكًا بال أن
وقد يكون يف ،  أو غريهتصرف به من قبل الباحث الوال 

ملاذا ال خيرج البحث ،  لكن ملاذا للمؤسسةهذا الشرط حق 
 ؟؟ العلميةالفائز إىل الساحة 

تاج إليه اليوم هو النظر إىل البحث العلمي على حنوما 
،  شيءعكر صفوه ُيأنه حبث نزيه ال تشويه الشوائب وال 

كل اجملتمع ومن مجيع من وهذه النظرة جيب أن تكون 
 .  فآته

العلم واملعرفة  زمن ركائ أساسيهة زكيرالبحث العلمي 
همل وال ينبغي أن ال ينبغي أن ُي،  لتقدم وبناء احلضارةوا
 . همشُي

يف اجلامعات  وسؤال أخر فيما خيص البحث العلمي 
 :  املوقرة

خصص البحث العلمي يف اجلامعات باملدرسني ملاذا ُي
 ؟ فقط الرتقيةالراغبني يف 
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رتعون من خارج ب وحيرم املخملاذا حيرم الطالَّ
 ؟ اجلامعات من الدعم

مع أنك جتد من بني الطالب يف اجلامعات من حيمل 
هذا األمر من وليس ،  تذتهاسأو مدرسيهأفكارًا يسبق فيها 

لكن بيان وإيضاح لبعض القدرات ،  نقصالعيب وال ال
 .  العقلية

وتفتح الباب ،  ملاذا ال توسع اجلامعات نطاقها
فهي متتلك القدرات ،  للمخرتعني واملكتشفني

 ؟ ات ومعامل وغريهاواإلمكانات من خمترب
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 اخلطط االسرتاتيجية
عملت يف مؤسسة من املؤسسات مدة أربع سنوات يف 

، والتطويراإلسرتاتيجي جمال أنظمة اجلودة والتخطيط 
،  خططنا ورق،  الورق الكتابة علىعملنا  وكان جلُّ

وخالل مدة األربع ،  وفكرنا ورق وعملنا ترتيب الورق
تركت العمل  ثم،  وحميطة باألوراقسنوات مألت املكتب 

قلت له انظر و،  اجلديد مجيع أعمالي للموظف سلمتو
إىل هذا الكوم من األوراق جيدًا أترى هذا الكوم الكبري 

 :  إن أنسب ما توصف به هذه األوراق أن تقول
 كتبنا( )كتبنا وياما كتبنا ويا خسارة ما

كانت  ةن املؤسسأكثر اخلطط بل مجيعها ال فائدة منها أل
 .  اجلودة تسعى للحصول على شهادة

بد نفس الصفة ونفس العار اآل أعمالنا حتمل جلُّ
 . اهلاوي يف دركات الفشل واالحنطاط

ال منلك ما نقول إال أن التخطيط االسرتاتيجي حيقق 
 .  تنا ودوائرناافشاًل تلو الفشل يف مؤسس

على  بالدراسةجلست مرًة مع أستاٍذ جامعي تشرفت 
سافر إىل بلد عربي  كان قد،  يده يف مرحلة البكالوريوس
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وعن حالة العلم ،  فسألته عن حاله وأحواله،  منذ سنوات
 . البلد ذلكوالتعليم يف 

فأخذ حيدث عن اجلامعات وخمصصاتها وميزانيتها 
 ...  وخططها وتطلعاتها وما تسعى إليه وختصصاتها

 :  تحسر وخيبة أمل وقالبثم أردف قوله 
إال االسرتاتيجية واخلطط ومع كل هذا التطور الظاهر 

حاله حال ،  قيمة له أن العلم مفقود والتعليم شكلي ال
 . كثري من جامعات دول العامل الثالث

نتمنى أن نقف على خطط معرفيه حقيقيه ظاهرة 
وملموسة خطط دعم العلم  واضحةجها ئاللعيان نت
 . والعلماء

 .  اإلبداعيةخطط لدعم األفكار 
 .  العلميةخطط لدعم املؤسسات 

ح يف أعمالنا انجقق الحتى حن حقيقيةتاج إىل خطط حن
 . ودراساتنا وأحباثنا
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 قيود الرتاث
ال شك أن العلم بناء معريف وهذا البناء له أساٌس وله  

شكل ظاهر وإذا أردت أن ترقى إىل السطح ال بد أن 
فال يعقل أن تعلو يف شؤون العلم دون ،  يكون مثة بناء

 .  واملعرفية العلميةأدنى معرفه باألصول 
وحنن اليوم نشاهد ونقرأ بعض املفكرين العرب ممن 

تفعت قدمه يف الفكر والثقافة نهضت همته وعال شأنه وار
هدم لبناءاته باملعول احلاد لو الرتاث قامات إىل يرتاكض
هم أن يتهموا سنفمسحوا ألو،  كل قامة وعالمةلوالفتك 

ونادوا مبا يعرف بالقطيعة ،  مجيع الرتاث بالعيب والنقص
بأن هنالك يف تاريخ اليت تقضي  القطيعة اإلبستملوجية

جتعل العلم ينتقل بفضلها إىل العلوم قفزات كيفية 
نظريات جديدة ال ميكن أبدا النظر إليها على أنها جمرد 

 .  استمرار للفكر السابق هلا
وعلى الضفة املقابلة يقف مجهوٌر آخر يدافع عن 

يف اتباع الرتاث ويتعامل مع  املبالغةالرتاث ويبالغ أشد 
حرم املساس حرم اخلروج عنه وَيَي سقدمالرتاث على أنه 

ل بعض العلماء اوجيعلون أقو،  ال ينبغي جتاوزهوبه 
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بظروف عصور قبل مئات السنني  املتعلقةواختياراتهم 
 .  قيد الزٌم ال ينبغي جتاوزه وال االنفكاك منه

 بني التفرقةثم ،  مراجعاتمن البد هلا  الطائفةوهذه 
وال بد من معرفة أن العلم بناء ،  وغري املقدس املقدس
لزم به ويتطور ورمبا اختار السابق شيئًا حنن ال ُنيزدهر 

 .  هوال نتقيد بظروف عصر
يث عن قيود الرتاث وما يهمنا يف هذا الباب أن احلد

 :  معايريأمٌر حيتاج إىل
،  االعرتاف بفضل علماء الرتاث يف كل اجملاالت:  أوهلا

 .  واحرتام نتاجهم
علميًا وفق الرتاث نقدًا نواتج نقد أس يف ال ب:  ثانيها

 .  ضوابط علميه ومعرفيه
، حماولة إكمال البناء الذي بدأ يف أعماق الرتاث:  ثالثها
بناء معريف كما تقدم بدأ منذ آالف السنني  واملعرفةفالعلم 

وما زال يسري يف خط مستقيم إىل أن يرث اهلل األرض 
 .  ومن عليها

التصحيح والتصويب لألخطاء أمر واجب ال :  رابعها
 .  عنهُيستغنى 
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دراسة الظروف والواقع الذي عاش فيه نتاج :  خامسا
 .  الفكر

وقد أشرت يف كتابي )أزمة الرتاث( إىل جمموعة من 
 . الضوابط والقيود والتفسريات اخلاصة بهذا األمر
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 دراسة حالة اجملتمع
خر ومن وقت إىل آلختتلف حاجيات اجملتمع من مكان 

ال  النامية العربيةففي جمتمعاتنا ،  غريه ولكل مقام مقال
والتفكري يف  العلم مباشرة ينبغي لنا القفز إىل قمة هرم

صناعة أشياء حتتاج إىل جهود كبرية نواجه بهذه 
اليت عملت مئات  العامليةالصناعات كربى شركات 

 .  السنني حتى وصلت إىل ما وصلت إليه
ًا علينا التفكري مليَّ الصناعيةال نريد البدء من قمة اهلرم 

صناعيه علميه ألن العلم بناٌء كلما تقدم يعتمد  ةقبل نهض
 . على األساس الثابت

ي إذا فكر بالتطور العلمي والصناعي بفالعر 
حقيقية والتجاري والثقايف عليه أن يعد خططًا مستقبلية 

ف طريق النصر على على العربي أن يعر،  طويلة األمدو
 . اجلهل فيسري فيها خبطوات منظمة ال ميل فيها وال تباطؤ

وال بد أن تتضمن اخلطط دراساتك مكثفه حلاالت 
فال داعي للتقليد احلريف ملناهج وخطط ،  اجملتمع وحاجياته

نبحث يف اجملتمع عن احلاجيات وأولوياتها ،  اآلخر
 . وترتيبها
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ألن هذا األمر ؛  وال تستطيع اخلوض يف هذه اخلطط
بل علينا أن نعاجل ،  ضرب من ختصص العلوم واملعارف

يف  العلميةبالبحث والتقصي واتباع املناهج  بدايةالنقص 
 .  ذلك
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 حبُّ العلم
الرغبة يف العلم  ءمن تعليم النش أحب العلم يبد

الوسائل لتحسني  وأحسنوالتعليم واختيار أفضل الطرق 
 .  صورة العلم

أذكر أن حصة النحو والقواعد العربية كانت يف كل 
أي بعد  يوم سبت وكانت متثل احلصه السادسة والسابعة

وكان أستاذ النحو يف الصف التاسع والعاشر عاملًا ،  الظهر
 ...  من علماء اللغة

له  وإجالليومع دقة عمله وبراعته يف التدريس وحيب 
وده إال أن األستاذ الفاضل الذي أمتنى اليوم وتقديري جله

كان شديدًا جدًا جدًا على املخطئ ،  أن أراه فاقبل رأسه
 .  وكنا خنشى غضبه وحنقه وسطوته وشدة بأسه

 كنُّمعلم أخر أديب وشاعر وعامل بفنون اللغة أيضًا ُأ
له كل االحرتام والتقدير ولكنه كان أشد الناس وأكثرهم 

عليم كان حيمل معه ممحاة مكونه من حزمًا يف مسائل الت
قطعة ليف ناعم ملصقه على قطعة خشب مستطيله 
تستخدم هذه املمحاة ملسح ما على السبورة اليت يكتب 

 . اكان يضرب رأس الطالب املخطئ بهو،  عليها بالطباشري
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وقصة أخرى عن أستاٍذ يف الرياضيات وهو من 
للطالب قول العباقرة يف هذا العلم كان األستاذ الفاضل ي

 ؟ من حيب علم الرياضيات منكم
ب الصف ال حنب هذا العلم فيجيب الغالب من طالَّ

ثم يسأل من يرغب منكم يف التعليم ودراسة الرياضيات 
من الصف الذي حيوي قرابة  ثالثة أوفيجيب اثنني 
 . األربعني طالبًا

فيتخذ إجراًء قاسيًا عرفنا قسوته بعد التقدم يف السن 
 .  الرعونةوجتاوز مرحلة 

 :  اإلجراء كاآلتي
يأمر األستاذ الطالب الراغبني يف الدراسة وتعلم 

 .  األماميةالرياضيات بالتقدم إىل مقاعد 
 : يقول األستاذ الفاضل لبقية الطالب

 وال أرغب يف أنتم غري موجودين يف الصف وال أراكم
 .  الب الراغبني يف الدراسة فقططم العلِّرؤيتكم أنا ُأ
 . ب فيه الطالبرغِّه سؤااًل وال كالمًا ُيثم ال يوجِّ

هذه أمثله من أشياء شهدتها أثناء مرحلة التعليم وال 
أقول إن كل التعليم كان سيئًا لكن بعض الصور من 

 . مراحل التعليم مازلنا نتحسَّى ُسمَّها إىل اليوم
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يم مهنة هلا قداستها وقد تعلمنا وهلل احلمد من التعل
تعلمه إال من قلة ننا أشياء كثريه لكن حب العلم مل يمعلم

 . هممن
أذكر أن أستاذاً فاضالً من علماء التفسري وعلوم القرآن 

 :  كان حيدثنا كثريًا عن حب العلم وكان يقول
لو أن السحر حالل لعملت لكم سحرًا حتى حتبو 

 . العلم
فاجملتمع اليوم حيتاج إىل ترغيب وحتبيب بالعلم 

 .  واملعرفة
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 النصب التذكاري
من الدول واجملتمعات علماءها بصور  كثريالد خلُِّت

فمن الدول من يضع صورة العامل على عملة الدولة ؛  شتى
أو بوضع نصب ،  تفعل بعض الدولكما  الرمسية

 .  تذكاري يف الساحات واحلدائق العامة
ورواد  والثقافةوهكذا متجد الدول أصحاب العلم 

وأعلوا من شأن ،  الذين عاشوا ألجل سعادة الناس،  اجملد
 . بالدهم علميا ومعرفيا

وهذا النصب التذكارية تعطي إهلامًا وتوحي إىل  
م من الشعب أن صاحب هذا التمثال أو تلك الصورة قدَّ

 . كمإلسعادأجلكم الكثري وعمل طيلة حياته 
توحي هذه النصب أن أصحابها كانوا يفكرون يف 
إسعاد الناس ورفعة عقوهلم ونهضة األمم وحتقيق احلرية 

توجهوا سعى هؤالء إلسعادكم فعليكم أن ،  للجميع
خرجوا من بينكم من حيمل راية العلم واملعرفة لُت َمَماهِل

الفضل الكبري ألهل الفضل الذين مثلهم متحفظني ب
 . مقوكم مقدرين جهودهبس

الذين عاشوا ألجلنا وألجل سعادتنا علماء وهؤالء ال
بعضهم ،  رمبا كانوا معذبني حمرومني من أساسيات العيش
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 ةجهات سياسيتوتعارض  ألنهافضت أفكاره يف عصره ُر
 ةجد على سكُو أوأو غريها وبعضهم مات فقريًا 

أو غري ذلك من النهايات األليمة اليت سجلتها ...،  حديد
 . كتب الرتاث

حدث أحد الفضالء أن عاملاً جليالً من علماء املسلمني 
م كتبًا ومؤلفات جليلة القدر عظيمة النفع وجد هذا قدَّ

العامل يف الصيف يسري متعباً منهكاً يلبس حذاءً ثقيالً يلبس 
ان الوقت صيفًا فسئل عن ذلك فقال واهلل يف الشتاء وك

 .  ستلوجدت غريها للب
العلماء يف جمتمعاتنا وهذه صورة من صور ازدراء 

على أن جمتمعاتنا  للداللةوغريها الكثري من أعظم الصور 
 . يف كثري من احلاالت ر أصحاب العلمقدِّال ُت العربية
كر إن مل يكن قريبًا من أهل احلل فن العامل أو املثم إ

وهذا الغالب ، ش وال تقوم له قائمههمَّزدرى وُيوالعقد ُي
 .  ولألسف

ساحات لرواد الوال نريد من جمتمعاتنا اليوم متاثياًل يف 
ال نريد منهم ،  على مر العصور العربية والثقافةالعلم 

أصنامًا يف بالدنا بل نريد التقدير الصحيح والذي ينبغي 
 .  أن يكون
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ألنظار للمتقدمني من العلماء يف ال بد من لفت ا
ذا غل هالبد أن يش،  ب واملواعظ والدروساخلطوناهج امل

ءًا من حياه أطفالنا وكبارنا وأن العامل العربي األمر جز
 .  مليء بالعلماء الفضالء

حتتاج  احلديثةوذلك من خالل استخدام مجيع الوسائل 
رين والعلماء كإىل مسرحيات لألطفال وتصور املف

 . العرب
تاج حن،  تاج إىل صور يف املدارس الخرتاعات العربحن

 األقوالد وجأو والثقافةإىل صور كثرية من الفكر 
 ....  كار العرب وفلسفاتهم وثقافاتهمفأر ونش، واألفكار

 احلياةأما العلماء واملفكرون الذين ال يزالوا على قيد  
 أهمها الرعاية والكفاية،  فهؤالء هلم علينا حقوق كثرية
 .  حتى ال يبقى العلم جهدا فرديا
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 يةالتجربُة العامل
إما أن ف،  عظ بغريه يف السراء والضراءالسعيد من ُو 

تتعظ بقصص  أنوإما ،  تتعظ بقصص جناح غريك فتنجح
 . فشل غريك فتنجح أيضًا

كان ،  خاضت الكثري من الدول قصص جناٍح عظيمه
فلماذا ال ،  يف حياة البشريةا واسع ىهلذه القصص صد

وال ؛  كنجاحهمتعظ بهذه القصص وملاذا ال جنعل جناحنا ن
 أن ما ينطبق على جمتمعهم بشتى تفاصيله ينطبق على عيني

خصوصياته له فكل جمتمع ،  ةذَّة بالُقذَّجمتمعنا حذو الُق
 واالجتماعية ةواملكاني يةوأحواله لكن ومع الفوارق الزمن

قبول التحديث تطوير والإال أن الكل متساٍو يف 
 .  التجديدو

نتصار على الفقر الثقايف أوروبا وثورتها مثالٌ عظيم لال
جتربٌة ،  والفقر االجتماعي والفقر العلمي والفقر السياسي

عظيمه حترتم لنتائجها مع خالفنا واختالفنا يف بعض 
 .  تفصيالتها وجمرياتها

عندما فكر العرب بالثورات ضمن ما يسمى بالربيع  
العربي تأخروا عشرات السنوات إن مل يكن مئات ولكن 

 ؟  ملاذا
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على هذا السؤال حتتاج كتبًا وليس كتاباً واحدًا  اإلجابة
 واجملتمعية والثقافية العلميةالثورة  أنلكن ملخص األمر 

، يف كل اجملاالت والدراسةحتتاج إىل التخطيط والتنظيم 
وإذا لبست الثورة ثوب الفوضى فأقرأ على البالد 

 .  السالم
ك وصعب وأهم ما يف طريق شائ النهضةالطريق إىل 

 .   سبيل اخلالصإىلهو معرفه الطريق واالهتداء  النهضة
نت قريبًا من دت مرة إدارة مشروع من مشاريع وكشه

ة املشروع تقدر فوكانت كلوصاحب العمل املقاول 
حبوالي عشرة ماليني دينار أردني وهذا املشروع كان 

قرتاحات من قبل صاحب العمل يعاني من كثرة اال
وكان يشتكي املقاول من ،  ط يف اآلراء واألفكاربوالتخ

مرهق  األمروهذا ،  على املشروعات والتعديالت رييالتغ
كان الكل يشتكي لمقاول ولللعمال وصاحب العمل و

اليت أخذت أياما يزور أحد  األعمالفبعد إمتام بعض 
أقرباء املالك املشروع ويبدا يقرتح مبا عنده من آراء 
فيستمع املالك لرأيه ويغري كل ما تقدم مت املشروع وهلل 
احلمد وقد زادت مدة العمل املقدرة أكثر من سنه بسبب 

 .  التخبط يف اآلراء
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عشر سنوات ما زلت أنظر من وم وبعد أزيد وإىل الي
إىل األخطاء الظاهرة يف هذا املشروع ولو ترك العمل 
ألهله دون تدخل من ال حيسن إال أن يقرتح فتأكد أن 

 .  اآلنجناح أكرب مما هو عليه  باملشروع سيحقق نس
واحلاصل أنه علينا أن نستفيد من خربات اآلخر وعلينا 

فظ توعلينا أن حن،  لتجديدأن نتعلم مناهج التغري وا
وأن التجديد ال يعين نسف  الفكريةخبصوصيات جمتمعاتنا 

السابق مبجرياته بل التجديد فكٌر قائم على االستفادة من 
 . فكر اآلخر ومن قيم اجملتمع ومن حقائق الواقع

 ن من هذا الباب أن التفكري جيب أومما يستخلص أيضًا
والتجارة والصناعات ،  ينضبط وفق قواعد العلم

 .  الكل جيب أن يتقيد بقيود العلم والزراعة
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 ة اهلرممَِّق
،  والتقدم والتطور والتجديد والتحديث واملعرفةالعلم 

 أخذ بها مجيعًانمصطلحات ال تنفك عن بعضها وجيب أن 
األمور إن كانت  هوهذ،  ةونالحظ تعانقها يف جمريات احليا

ا الرقي تعتمد على أرٍض صلبه وأساٍس قوي حتقق هل
 .  والنماء والرفعةواالرتقاء 

العلم حيتاج إىل مساند وهذا املساند جيب أن يتوىل 
العلم طفل بني ،  العلم يتيم دون مساندة،  شؤونه ويرعاه

فمنها فيٌل عظيم يدعى اجلهل ومنها فيل ؛  جمموعة فيلة
واحملسوبيات وفيل ال يعرتف بقيمة آخر يدعى الواسطة 

ري من مثبطات ثوغري ذلك الك الفاشلةالعلم وهو اإلدارة 
 .  التقدم والتطور

الصغري جيب أن يتغلب ط بالطفل يحت وهذه الفيلة اليت
ويستند حيتاج إىل ركن شديد يأوي فالعلم ،  عليها العلم

 . إليه
ورأس اهلرم ليس ،  وأعظم املساندين للعلم رأس اهلرم

بل رأس اهلرم يف البيت  الدولةفقط من يتوىل أمور 
كل مسؤول هو رأس اهلرم وهو ما .  وغري ذلك واإلدارة

 .  وفائدته جيب إقناعه بأهمية العلم
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قون والعلماء إىل سيادة شركاتنا وإذا وصل املتف
عندها  الرمسيةري غو الرمسيةوإداراتنا ومؤسساتنا 

 .  واألكرب احلظ األوفر لنجاحسيكون ل
الوصول إىل رأس اهلرم ليس أمرًا سهاًل بل حيتاج إىل 

مسؤول بالفكرة أمرٌ حيتاج إىل  فإقناعالعمل وحيتاج الصرب 
يتبنى  أنىل القمة جيب إوبعد الوصول ،  ختطيط وترتيب

 .  املسؤول العلم حبرفية وتقنية
للمسؤول ضمن دراسة  اخلطةما أمجل أن تكتب 

 ..  تصرةموجزه وخم
ما أمجل أن نضع النقاط على احلروف يف كل عمل 
وفكرٍ وما أمجل أن خنطط ونرسم خطوط النجاح ألعمالنا 

 ...  اليت جيب أن تبنى على العلم
علم العمل بعن  عةأمجل أن نضع النتائج املتوق ما

 ...  ودراية
ة تعليم فنون فرتندما كنا نتعلم دراسة اجلدوى يف ع

كنا نتعلم أموراً لو طبقت ،  ء املؤسسياجلودة وتطوير األدا
 العشوائيةعلى أرض الواقع سلمت كثري من أعمالنا من 

 ....  والتخبط
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،  جدوى ةحتتاج إىل دراس واملعرفية العلميةاألمور 
ودراسة ،  ودراسة تطبيق،  ودراسة دعم،  ودراسة حاله

توجز  واملعرفةدراسات كثرية تتعلق بالعلم ...،  متويل
وتقدم بشكل ميسَّر للمسؤول حتى يعرف ماهية العلم 

 . وقيمته وقيمة نتائجه
وما  والعلمية العمليةإذا عرف املسؤول كل تفصيالت 

يتحقق من خالل العلم والنتائج اليت ترتتب عليه ال أضن 
وإن ،  واملعرفةال يتجه حنو العلم وأن عاقاًل يقود الناس 

الطريق النهضوي دون رفض املسؤول السبيل العلمي و
سبب سوى أنه جاهل ال رغبه له باملعارف فال أحقية له 

 .  باملنصب الذي تواله
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 خ األفكارستنا
برناجماً ثقافيا يتحدث عن )فرويد( وكانوا شاهدت مرة 
بعض  أنثم ذكروا ،  العلمي الكبري إنتاجهيتحدثون عن 

 (فرويدـ )يبحث عن قطرة دم ل والوراثةعلماء اجلينات 
( شاهدت هذا الربنامج )فرويد جديد استنساخمن أجل 

وما زلت ،  منذ سنوات طويلهعلى شاشة التلفاز الثقايف 
 .  أذكر إىل اآلن هذا األمر

جديد  إنسانويف نظري أرى أنه ال حاجه الستنساخ 
 أخر شخصًا نريد ال -اً إن كان هذا ممكنًاعطب-مثل فرويد 

 الو،  الكثري عقول يف أفكاره فرويد زرع فقد فرويد مثل
مع حتفظنا على -هحول تكتب واألحباث الدراسات تزال

وتقديرنا جلهوده يف ،  كثري من آرائه يف التحليل النفسي
 .  -خدمة اإلنسانية

 خري األفكار استنساخ أن هو إليه أصل أن أريد وما
 . األجساد استنساخ من

 ومتطلبات وهذا األمر استنساخ األفكار له معوقات
( الذي أرجو سخ األفكاراإليها يف كتابي )تن أشرتكثريه 
حيث مجعت ،  قريبًا بعد هذا الكتاب أن يرى النوروآمل 
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،  فاضلاأل العلماء بل الوصول إىل استنساخ أفكارفيه ُس
 .  التفكري أكثر منال نريد شيئًا  فنحن
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 الرتتيبات اإلدارية
العلم ال بد له من يف حديثنا عن رأس اهلرم مثلنا أن 

وال بد ،  مستند قوي ينهض حباله ويتكفل بأموره وشؤونه
دبر شؤونه وحنن ه وُتقلُّللعلم أيضًا من منصة حتمله وُت

نستغرب اليوم من إدارة شؤون العلم وعدم العناية 
تنظر وحني ،  احمليطة بالعلم والعلماء اإلداريةبالرتتيبات 

ية للصواب يف كثري من جتد فيها جمان البحثية شاريعناإىل م
 .  والرتتيبات الناظمة هلا األصول

 :  ومن أمثلة ذلك
واألحباث اليت تكتب وتنشر يف اجملاالت  تالدارسا

حيث يبدو الرتتيب وحسن اإلدارة غالٌب على ؛  البحثية
بالفاصلة والنقطة وتنسيق  العنايةوأنت تطالع ،  شؤونها

 وهذه الرتتيبات تصل إىل حدٍّ...،  الكلمات واخلطوط
 تساؤالتلكنها ال ختو من ، املمتاز

على ما هو األثر العلمي هلذه الدراسات والبحوث 
تبقى هذه الدراسات بني رفوف اجملالت وملاذا ،  الواقع

هل من و،  ورمبا ال يطلع عليها سوى بعض الباحثني فقط
إىل متى ستبقى األحباث و،  نهتم بالشكليات فقط أنيصح 
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سرية ال صورةوحتسني  الرتقيةوالدراسات اهلدف منها 
 .  الذاتية

منها اإلداري ،  أشياء كثريه حتيط الدراسات واألحباث
ومنها العلمي ومنها اجملتمع ومدى استفادته من البحث 

 . العلمي
قيد ث تشروط قبول األحبا د أن يكون ضمنال ب

شرط عملي يستفيد وهذا ،  الباحث بدراسة أحوال اجملتمع
 وغري ذلك.... منه اجملتمع فكريًا وعلميًا وسياسيًا

ة األمري ومما ينبغي احرتامه وتقديره ما تقوم به جامع
حتذى يف جمال البحث ااًل ُيثنايف للعلوم فهي تقدم م

فهي ،  والدراسات من خالل جائزة األمري نايف للعلوم
( ألف دوالر للباحثني يف جمال 100ة مقدارها )تقدم جائز

ن أوىل وتقدم غريها من اجلوائز وم الدراسات كجائزة
تكون الدراسات متضمنه حلواًل  أنم شروطها هأ

ويرى أثرها على أرض ،  واقرتاحات عمليه ميكن تطبيقها
 . الواقع

 قبل وخالصة ما تقدم أن من ترتيبات العلم العناية من
 .  اكز الدراسات مبعاجلة الواقعدور األحباث ومر
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لشؤون العلم ال تقف  التابعةوالرتتيبات اإلدارة  
عندما تقدم من اقرتاحات بل تشمل احمليط بكل أعمال 

والنفقات من  املاليةوتشمل الشؤون ،  البحث والدراسة
 . حيث ترتيبها وإدارتها

 فكرةومن أهم الرتتيبات اليت ينبغي الرتكيز عليها 
حيث تلوح يف ؛   واملخرتع واملستكشفملاالباحث والع

 .  فستضيع إذنعائمة وما مل تقيد وتوثق  أفكاراألفق 
ة العامل تلوح يف أفٍق فارغ إذا مل حيسن الناس كرف

الفارغ ورمبا يلتقطها  التصرف معها ستبقى يف األفق
 ...  غرينا
العامل يف النجاح والتفوق تفوق كل التوقعات  ةكرف

 .  فإما حياٌة وإما هباء
يبحث عن  اخمرتع اشاب مسعت أنقبل حوالي عامني 

يسأل هنا وهناك ،  ممول يدعمه إلمتام مشروعه البحثي
يبحث عن صاحب ماٍل يهتم بالعلم والعلماء فلم جيد 

 . ممواًل يف بالدنا
رت له ربية وفَّولألسف هاجر الشاب إىل دولة غري ع

وكأن ،  الدعم والتمويل ومت مشروعه وحقق نتائج عظيمه
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هذا املشروع وغريه من املشاريع العرب من خريها ومن 
 .  خري عقوهلم

وال أريد أن أحتدث عن هذا املشروع ألنه مت بيعه من 
وأخذ براءة اخرتاع باسم رجل ،  املخرتع لرجل عربي

عندما ُسئل املخرتع و،  وقامت بتبنيه دولة غري عربية،  آخر
  .  عن سبب البيع فربر موقفه حباجته وفقره
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 توبة العقل
خطأ العقل له تبعات عظيمه وأخطاٌر كبرية رمبا ال 
يدرك الناس قيمتها وال يعرف أحٌد ماهية هذه األخطاء 

 . التوبةاليت تستوجب 
 . ستوجب التوبةذنب ي... جهالة الفكر
 .  أيضًا التوبةستوجب ذنب ي...  محاقة العقل

 . التوبةستوجب ذنب ي... البشريةاستخدام العلم ضد 
خطيئة .  .. االنشغال بقضايا جدليه ال طائل منها

 . التوبةتستوجب 
.  ..كتب الردود ونقض األقوال وحشد األنصار

 . التوبةخطيئات تستوجب 
.  ..حرمان األطفال من حريه التفكري وحتجري عقوهلم

 . بةالتوخطيئة عظيمة تستوجب 
عرفت البشرية أخطاء عظيمة ضد الفكر كحرق 

العلماء أفواه وكبت وتكميم ،  املكتبات وقتل العلماء
 ....  كران سعيهمواالزدراء جلهودهم وُن

أخطاٌء كثرية دمرت وأخرت عجلة العلم عن 
   ...التطور
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ايا اليت ال تتوافق يركز علماء الدين على التوبة من اخلط
 ...  شرائعمع ال

جمال الفكر والعلم والثقافة ال بدَّ من الرتكيز على ويف 
 . توبة العقل من كل خطيئة ارتكبها ضد العلم والعلماء

 هذه الورقات وهذا املوضوع )توبة العقل( ال يكفينا يف
 أنوأسأل اهلل العلي العظيم القدير  إال اإلشارات إليه

 .  رب عونك... يوفقين إلفراده يف مؤلف خاص
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 عرفةفضاءات امل
،  تطورات علمية عظيمة ومتسارعةالبشر  حقق

فضاءات ما كان يرجو أن يصل إليها العقل البشري 
 متهد الطريق لغريها بأنهاديدة اجلفضاءات ال ومتيزت هذه

وتفتح الباب على مصراعيه ،  من العلوم واملعارف
 ...  للمخرتعني واملكتشفني

اخرتاٍع جند عندما نقرأ يف تاريخ العلوم عن صناعٍة أو 
أن هذا االخرتاع له سلسلة سار فيها حتى وصل إىل هذه 

وهذا غالٌب على الكثري من ،  الصورة اليت نشاهدها اليوم
 .  املعارف والعلوم

)جهاز الكمبيوتر( مرَّ  اإللكرتونيخذ مثاًل احلاسب 
بسلسلٍة عظيمة حتى وصل إىل ما وصل إليه وال يعين 

االخرتاع سليُل  هذا بل،  هذا احلّدالوقوف عند 
 .  له وبعده أيضًاباخرتاعات ق

احلديث عن بعض يتم  الدراسيةيف مناهجنا 
،  واالكتشافات وكيف بدأت ومتى ظهرت االخرتاعات

ُتجرى التجارب والتدريبات يف الصفوف الدراسية و
 : يسأل نيعلممن املكم ؛ لكن

 ...  وماذا بعد
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 ...  ماذا سننتج حنن
 ....  قدمنماذا س

 ....  االخرتاعبدأ 
 ...  فلماذا ال نكمل الطريق
أم نكتفي مبا ،  لم ما بدأ األونتظهر االكتشاف فهل س

 ...  ُقدِّم لنا وحسب
أسئلٌة كثري جيب أن َنقف معها حتى نواكب عجلة 

 .  ونعيش يف دائرة احلياة الصحيحة، التطور
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 زكاة العلم
، حيرص على تقديم يد العون واملساعدة للناس العاِلم

وهذه ،  يف العمل التطوعي إسهامات هوال بد أن تكون ل
خدمات تقدم  العلميةوهذه الزكاة ،  زكاة علمه الذي تعّلم

وقد قدم ،  دون مقابل أو مقابل أجر بسيطللمجتمع 
زكاًة لعلومهم ومشاركات يف العلم الكثري من أهل 

ن هلا األثر الواضح يف حياتهم وكا،  التطوعية األعمال
من واقع حياتي ومما مثالني وسأضرب ،  والعملية العلمية

 : شاهدت
 الغالبى طبيب الدكتور )رضوان السعد(:  املثال األول

 .  -رمحه اهلل-
هذا ،  وهو أحد األطباء يف حمافظة إربد مشالي األردن

فكان ،  جتاه جمتمعه العظيمة همبسؤوليتالطبيب كان يشعر 
يعاجل مقابل أجرة )ربع دينار أردني( وهذا املبلغ يعترب 
مبلغًا زهيدًا يف حني كان غالب األطباء يأخذ عشرة دنانري 

 .  وبعضهم يزيد عن ذلك
فرفع ..،  األجرجمموعة من األطباء برفع طالب ثم قام 

ثم إىل دينار ثم إىل دينارين بعد ،  دينارنصف إىل  األجرة
 .  من أقرانه املقدمة طلباتال
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ت أن ابن ملوقبل كتابة هذه الورقات بساعات ع
الدكتور رضوان السعد بعد وفاة والده قام بفتح العيادة 

حتية إجالل  ُفْلفَأ،  وبنفس األجر الذي كان يأخذه والده
ه البارّ الذي خطى خطوات الوالد رمحه بنهلذا الطبيب وال

 .  اهلل
 :  (عودة دين)فاخر ال:  املثال الثاني

شاب يتميز عن أقرانه بأخالقه وأدبه ميشي خبطوات 
،  يتكلم بعبارات لطيفه ملؤها االحرتام والتقدير،  هادئة

ق اهلل هذا وقد وفَّ،  تشرفت مبجاورته مدة أربع سنوات
الشاب إىل إجناز جمموعة كبرية من األعمال العلمية 

ويف ذات الوقت مل يتجاوز فاخر ،  واملعرفية واخلريية
طباعة الكتاب أمت فاخر  وقبل،  اجلامعيةمرحلة الدراسة 

الدين دراسته اجلامعية يف )جامعة العلوم والتكنولوجيا 
وتاليا عرض ألهم اإلجنازات اليت قدمها فاخر ،  األردنية(

 :  الدين
 autism) خوارزمية التوحد:  االخرتاع األول

algorithm)  : عبارة عن طريقة حتفيزية جديدة تساعد
األطفال على التواصل مع العامل اخلارجي وفهم 

 . وأفكارهم أحاسيسهم
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وهو  (brain stroke detection):  االخرتاع الثاني
 .  جهاز قادر على كشف اجللطات الدماغية قبل حدوثها

وهو جهاز  (autism degree):  االخرتاع الثالث
 .  حتديد درجة التوحد

جهاز ( eye contact monitor):  خرتاع الرابعاال
 . قادر من خالله حتديد نسبة التواصل البصري للطفل

 ومن األعمال اليت قدمها فاخر أيضا
 .  واحلمايةمن األ يف مشاريع ستة 

 الدم أمراضموقع مجعية 
وكانت متعلقة يف األطفال ،  مشاريع متعلقة يف الدماغ

الرتكيز واستطاعة  النشاط وقلةالذين يعانون من فرط 
 . حساب مدى الرتكيز رياضيًا

كما كان املشروع الثاني متعلق يف امل الرأس وختفيفه 
 . واملوجاتعن طريق الذبذبات 

 .  حجمه الدماغي وحتديدمشروع الورم 
من خالله يستطيع الشخص معرفة و:  مشروع األسنان

سنانه أكانت  إذامدى قوة أسنانه ودرجة الصفار وحتديد 
 .  الذكاء االصطناعي عليه وإدخالو ال أتقويم  إىلحتتاج 
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 واألنظمةمشاريع خمتلفة عن الذكاء االصطناعي 
 .  اخلبرية

الذين يعانون  لألشخاصبرجمة أنظمة صوتية خاصة 
 . االكتئابمن 

 انك الطبية وتصميمها حيث األجهزةخربة تطوير 
العاملية اليت كان  يف الشركة أجهزةصغر مطور أفاخر 

 . يعمل معها
كان يقدم أما خبصوص زكاة العلم عند فاخر فقد 

خدمة عالج مرضى التوحد واالكتئاب باجملان وال يأخذ 
،  ويعترب هذه اخلدمة من باب زكاة العلم،  أي مقابل

وكانت نسبة الشفاء وجتاوب األطفال )مرضى التوحد( 
 .  %80يف املئة  تتجاوز الثمانني

، وهذان املثاالن شاهدان على أن زكاة العلم مطلوبة
ومهما ،  أينما حل،  وال بد أن تالزم فكر وعقل العامل

وأن التطوع سبيل النجاح ،  كانت الظروف واألحوال
 .  اجملتمعوالقبول عند اهلل ثم عند 
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 العلم وبر الوالدين
رمبا يظن البعض أن يف هذا العنوان جتاوزًا وخروجًا 
عن املعهود فالعلم مادة جافة ال تعرف العاطفة وال 

لكن بالرغم من هذا إال أن بر الوالدين له ،  تلتفت إليها
 .  أثٌر يف حياة العلماء األفاضل

ت سنوا العلميةانقطع عامٌل جليل القدر عن حياته 
وبعد وفاتها ،  خيدمها بنفسه املريضةجلس فيها مع والدته 

 .  وإرشادامأل األرض علمًا وتوجيهًا 
طبيب يداوي الناس يكتب الشفاء على يده سأله أحد 

 ؟  كتب الشفاء على يدكاألصدقاء كيف ُي
ثم بدأت ،  اهلل توفاه كنت أخدم والدي حتى:  فأجاب

،  اهلل همامحفر،  تيأخدم والدتي سنواٍت أيضًا حتى توف
استحضر يف ذهين برَّهما ،  إنسانوكلما بدأت معاجلة 

 فيكتب،  بربِّي لوالدي أن تشفيه رب أسألكيا :  وأقول
 .  على يديه لكثري من املرضىالشفاء اهلل 

إىل اعرتاف كثري من  أنظارنات فقصص مثل هذه تل
 . العلماء بأثر الوالدين يف العلم وحتقيق أعظم النتائج
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 اخلامتة
 ...  ليس من السهل أن أكتب خامتة هلذا الكتاب

 .  ولكن هذه بداية الطريق
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 مساهمات مجهور الُقرَّاء
 ....  أخي القارئ الكريم
 ... أخيت القارئة الكرمية

صنف من صنوف إن ُكنت من أهل العلم يف أي 
 وكانت لك قصة،  ونالك من عذابات العلم شيء،  املعرفة

 . فال تبخل علينا بإرساهلا
الكتاب بطبعته األوىل وهي صورة ُمصغَّرة ملا نويت  متَّ

وال شك أن عندكم أكثر ،  وال يزال عندي الكثري،  كتابته
 .  وأكثر

 خلدون ربابعة
com. Khr26222@gmail 

  

mailto:Khr26222@gmail.com
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