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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۳۰/۱۰/۲۰۲۲             ی دیسع نیصالح الد داکتر

 

 ض یدر مورد کسب علم بدون تبع یشرع  یفتو
 

 م یهللا الرحمن الرح  بسم
 

 ی شرع یفتوا
 

 اند!  ییفرض کفا یعلوم طبع ای یویعلوم دن کسب
 است. یه اجرا اش برهمه مسلمانان حتمک  شودیاطالق م یو کار یأمر  نیع فرض
 ی منتف  هیعدهء اجرا کنند، ذمت بق  کهیفرض و در صورت  ی که اجرا اش بر بعض  شودی اطالق م  ی به کار  ییکفا  فرض

نه شود    دایاصال کس پ  رګاست. ا  یمنتف  رانیګ شوند که داکتر طب شوند، ذمت د  دایعده پ   یدر ملت  رګ. مثال اشودیم
  ی صورت همهء ملت مسؤول و مکلف به ادا  نیدرشوند) مثال منع مکاتب(    جادیموانع ا  نیکه داکتر شود و یا چن

 . رددیګ م میتعل  بهءیوج
بلند شدن حکم فرض    یقو  یتیروا  کیبنابر    ن یو ا  شودیمبدل م  ن یبه فرض ع  ییمرتبهء فرض کفا  کهیموارد  هست
 شدن است! نیعلوم به فرض ع ییکفا

 است. یاسالم یعلم در حاالت امروز در کشور ها کسب
و    یاسالم  یکشور ها  اجیو احت  یو نظام  ی اقتصاد  ی محاصره ها  ،یاسالم  یامروزکشور ها  یها  یعقب مان  در

  ی و عصر  ی) قرآن، سنت و علوم مرنبط آن ( کسب علوم طبع  یخارج از علوم اسالم  ریمسلمانان به منابع و مراجع غ
صرف مباح،    یکسب علوم اسالم  ندباور دار  کهیمبدل ساخته است. کسان  نیبه فرض ع  ییروز را از فرض کفا

خطاء و در موارد به اشارات دشمنان افغانستان و دشمنان اسالم عمل   نیقیال  نیاند به ع  یضرور  ریو غ  یاریاخت
 موقف شان خالف کتاب هللا و سنت رسول هللا )ص(است. نی. اکنندیم

او هیچ   دیآ  یم  ایانسان به دن  یگفت که :خداوند بزرگ، انسان ها را بیهوده خلق نکرده است. وقت  دیاز همه با  قبل
  اد یاعضاء خوب استفاده کنند، علم و دانش را    نیداند اما خداوند به چشم و گوش و قلب و… داده تا از  یرا نم  زيیچ
وَن َشْیئاً َو َجعََل لَكهمه الّسْمَع َو   بهطهونِ   ِمنْ   أَْخَرَجكهمْ   :» َو َللّاه   دیفرما  ی. پروردگار با عظمت ما مردیبگ  أهّمهاتِكهْم ال تَْعلَمه

وَن. )نحل،آیت   که هیچ    ی( یعني خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود در حال 78اْْلَْبصاَر َو اْْلَْفئَِدةَ لَعَلّكهْم تَْشكهره
 ۔(دیو چشم و عقل قرار داد تا شکر نعمت او را بجا آور گوششما  یو برا دیدانست ینم زيیچ
  ی شده است، اگر ما م  حیتذکرات صر  یعلم و علم آموز  لت،یبه اهمیت علم، فض  یمتعدد اسالم   اتیو روا  اتیآ  در
 ی ویسعادتمندانه دن  یزندگ  یاسالم برا  نیو آخرت است، د  ایدن  نیعلم و دانش و آموزش، د  نیاسالم د  نید  مییگو

که  یکلمات نیاست که اول ادیقدر ز  نیاسالم ا رچون اهمیت علم و دانش د م،یناحق نگفته ا یبشر است سخن یواخرو
 جبرائیل به پیامر آموخت این بود:

ْنساَن ِمنْ   بِاْسمِ   »اْقَرأْ  ْنساَن ما لَمْ ْلقَلَمبِا  َعلّمَ   ، الّذي اْْلَْكَرمه   ، اْقَرأْ َو َربُّكَ َعلَق  َربَِِّك الّذي َخلََق، َخلََق اْْلِ ۔«    یَْعلَمْ   ، َعلَّم اْْلِ
خلق کرد.  یاز خون بسته ا رااست و انسان  دهی( یعني بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفر5تا 1)علق، آیات 

دانست   ینمود وبه انسان آنچه را نم  میکه به وسیله قلم تعل  یبخوان به نام پروردگارت از همه باال تر است همان کس
 را بخوان!  نیکه د فتهګنه  نحایآموخت. در

اسالم    نیفهمیم که اسالم با دعوت به علم آغاز شده است و در د  یم  یما به خوب  ریګ فوق و دههانصوص د  اتیآ  نیاز
 ارزش دارد .   یلیعلم خ
وَن إِنّما یَتَذَّكره  : »قهْل َهْل یَ   دیفرما  یم  امبرشیالشأن در خطاب به  پ  میعظ  قرآن  وَن َو الِّذیَن ال یَْعلَمه ْستَِوي الِّذیَن یَْعلَمه

 دانند با هم برابر اند (دانند و كسانى كه نمىسوره زمر« )بگو: »آیا كسانى كه مى 9أهولهوا اْْلَْلباِب »
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:» قهْل    دیفرما یعلم و عالم م  خداوند متعال دربارهء  کهیارزش داده شده است طور  یل یاسالم به دانشمندان خ نید  در
وَن.« )زمر،آیت  یَْعلَمهونَ   الّذینَ   َهْل یَْستَِوي که    یشناسند و کسان  یاو را م  نیکه خدا و د  ی( بگو کسان9َو الّذیَن الیَْعلَمه
 هستند؟ کسانینمي شناسد 

 است .  گرانیر دماه شب چهاردهم ب یعالم بر عابد همچون برتر یاسالم نیز فرمود: برتر یگرام رسول
دانشمندان و رفعت مقام آنان تصریح کرده و فرموده است: یَْرفَعِ َللّاه الّذیَن    یالشأن بر اهمیت علم، برتر  میعظ  قرآن

را که علم به    یآورده اند وکسان  مانیرا که ا  ی(خداوند کسان11. )مجادله،آیت  َدَرجات    آَمنهوا ِمْنكهْم َو الّذیَن أهوتهوا اْلِعْلمَ 
 بخشد. یم یمیآنان داده شده درجات عظ

کند چون   یم  قیقدر به دانشمندان ارزش و اهمیت داده و انسان را به مطالعه و کسب علم و دانش تشو  نیاسالم ا  چرا
 شتریدهد. به همین سبب گفته مي شود که: هر چه عالم علمش ب  ی خداوند سوق م  یاو را به سو  تیهمه علوم در نها

. اسالم ردیگ   یش دستورات او را به کار مهمه کارهای  درشناسد در نتیجه از خدا خوف دارد و    ی شود خدا را بهتر م
کند   یسفارش م زیخود ن نیبه مخالف یداشته باشد حت  یکند که علم آموز یخود سفارش م روان یکه به پ ن یعالوه بر ا

  یو حق را قبول م  شودیم  کینزد  قتیکه به حکمت برسد به حق  یداند که انسان  یکه دنبال حکمت و علم باشند چون م
 .ندک

 محترم ! خوانندهء
 : مینما یعلم توجه شما را چند نقطه جلب م دیفوا درمورد
در   ردیگ ی کمال خود و جامعه به کار م ریو در مس شود یبهره مند م ی عاقل و خردمند از علم و دانش به درست انسان

 :شودیعلم و دانش اشاره م  دیاز آثار و فوا یجا به برخ نیا
 .میخوب بشناس  میتوان  ی و نشانه هاي خداوند الهي را م  اتیاست که ما به وسیله علم و دانش آ  نیعلم ا  دیاز فوا  یک ی۔  ۱
 یلیتواند تحل  ینداشته باشد، نم  یاست. اگر انسان نسبت به هستي و جهان، علم و دانش  مانی۔ علم وآگاهي زمینه ساز ا۲

وان گفت که هر چه علم ودانش انسان به مساله و  ت یم  نیکامل برسد. بنا بر ا مانیدرست از آن داشته باشد و او به ا
 کند یم جادیدر انسان ا یمثبت راتیباشد تاث  شتریب یموضوع

به   یبه همه فرمان هاي که از راه عقل و وح شودیم ی علم و آگاهي زمینه ساز اطاعت انسان از حق تعال نی۔ همچن۳
  ات یسوره اسرا و آ۳٦و آیه    ونسیسوره  ٨٩آیه    زیسوره مائده و ن۱۰٤. خداوند در آیه  کندیعمل م  شودیاو داده م

 .کندیم یاطاعت از حق را نتیجه علم و آگاهي معرف گر،ید
که    نیدهیم، ا  صیارزش ها را از ضد ارزش ها تشخ  میتوان  ی ۔ ما مسلمانان أعم از مرد و زن، از علم و دانش م٤

علم و   قیاز نقص و حق از باطل تنها از طروکمال  با یکدام عمل خوب و کدام بد است و همچنین شناخت زشت از ز
 است. ریدانش امکان پذ

معنا را   نیاست. ا  شتری و جلب منافع بهتر و ب   هایدر ضررها و سخت  یابی  تی۔ علم و دانش عامل مهمي در مصؤن٥
 قرار داده است. دیسورهء اعراف مورد تأک ٨٨خداوند بزرگ در آیهء  

و اطاعت از خداوند شکرگزار    دیبه توح  شیگرا  نش،یتعال، حکمت آفرعامل شناخت خداوند م  نیتر  ی۔ علم اصل ٦
  گریقرآن و د  اتیکه شخص در برابر آ  شودیپروردگار اشتغال دارند و همین علم موجب م  شیبوده و به حمد و ستا

 الهي خضوع و خشوع داشته باشد اتیآ
 است:  یاددهانی قابل
 :وسلم فرموده است  هیهللا عل  یرسول هللا صل کهیطور ستیآموزش علم سن وسال وسال ، جنس، مطرح ن یبرا که
 
 اْطلهبهوا اْلِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد إِلَى اللّْحِد. یعني از گهواره تا گور دانش بجویي.»
 

 اعلم بالصواب  وهللا
 .نیاال البالغ المب نایما عل و
 ر یالمص  هیتوکلنان و ال هیعل

 ی دیسع نیصالح الد داکتر
 د حق الره یکلتور مرکز یعلم یشورا

 قیهللا التوف ومن
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