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تقدمي
تطورت بعد ذلك عبر القرون
ثم ّ
لما ن�ش�أت العلوم ال�شرعية �أوائل القرن الثاني ّ
بفعل تلك الحركة التعليمية الوا�سعة �إنما كانت تنجز في واقع الحياة الإن�سانية
م�شروعا ح�ضاريا متكامال هو الم�شروع الإ�سالمي الذي جاء ّ
يب�شر به القر�آن الكريم
وال�سنة ال�شريفة ،فعلوم القر�آن وال�سنة كانت تم ّثل الخلفية الفل�سفية المرجعية
لذلك الم�شروع ،وعلوم العقيدة كانت تر�سم �إطاره العقدي الإيديولوجي ،وعلوم
التزكية كانت تر�سم �إطاره الأخالقي ،وعلوم الفقه كانت تب�سط القواعد القانونية
التي ّ
تنظم ّ
ثم جاءت العلوم الطبيعية
كل �أوجه الحياة الفردية والجماعية ّ
ت�ستك�شف القوانين الم� ّؤهلة ال�ستثمار الطبيعة وبناء الجانب المادي من الم�شروع
أهم
الح�ضاري ،وذلك بدافع الإيمان الذي يجعل من البناء الح�ضاري ركنا من � ّ
�أركانه باعتباره تعميرا في الأر�ض ليدفع بالم�سلمين �إلى �أن يم�ضوا منذ وقت مبكّر
في بناء ح�ضاري متكامل �أ�ضافوا به للإن�سانية طورا جديدا من �أطوار الح�ضارة
الب�شرية.
لقد كانت �إذن الحركة التعليمية الوا�سعة والثرية وما �أثمرته من علوم غايتها
�صناعة الم�شروع الح�ضاري الذي جاء به الإ�سالم في واقع الحياة ،فجاءت لذلك
متفاعلة مع هذا الواقع ال ّ
تنفك عنه ،تغترف من معين الوحي الهدي وتنزل به �إلى
واقع النا�س لت�صوغ منه ما يغ ّير ذلك الواقع ارتقاء به �إلى ما يتح ّقق به الم�شروع
الح�ضاري الإ�سالمي .ويبدو ذلك التفاعل الحي مع واقع الحياة على �سبيل المثال
في علوم الفقه من حيث �سعتها وثرا�ؤها وا�ستيعابها ّ
لكل منقلبات الزمان والمكان
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وما ت�سفر عنه من م�ستجدات االبتالء ،كما يبدو في علوم العقيدة فيما قامت عليه
تعج به ال�ساحة الإن�سانية من الأديان والمذاهب
من تفاعل دائم مع ما كانت
ّ
وردا للتح ّديات الواردة عليه وا�ستفادة في ّ
كل
والفل�سفات �إثباتا لمعتقد الإ�سالم ّ
ذلك من الك�سب الب�شري في العلوم العقلية والطبيعية.
ثم طر�أ بعد زمن على حركة التعليم ال�شرعي طور من الكلل �ش�أن الثقافة
الإ�سالمية عموما قعد به عن �أن يوا�صل عنفوانه في التفاعل مع الواقع في مجاالته
ليطور البحث ال�شرعي بما يح ّقق تطوير الم�شروع الح�ضاري الإ�سالمي
المختلفة
ّ
غير محدود الآفاق في االرتقاء بالإن�سان على درجات التعمير المادي والمعنوي
لأ ّنه م�شروع كادح �إلى اهلل ،ف�آل الأمر بالعلوم ال�شرعية �إلى و�ضع من ال�ضعف في
التفاعل مع الواقع انتهى بالتدريج �إلى االنف�صال عن ذلك الواقع الذي �أ�صبح
يجري في واد وتجري العلوم ال�شرعية معظمها في واد �آخر ،وكان ّ
كل ذلك ثمرة
ل�ضعف المناهج التعليمية ال�شرعية و�ضعف �صلتها بم�صدر الهداية من جهة
وبواقع الحياة من جهة �أخرى.
وقد كانت في المرحلة الأولى من هذا االنف�صال تحاول العلوم ال�شرعية المتوقفة
التطور �إلى و�ضعها الجامد ،ف�أ�صبحت
النمو �أن ت�أ�سر الواقع الذي طبيعته
عن
ّ
ّ
على اختالفها تفتي في الم�ستج ّدات الطارئة بالفتاوى واالجتهادات المو�ضوعة
لزمن �سابق تختلف �أحواله عن الأحوال الم�ستج ّدة ،وهو ما انتهى �إلى عهد من
الجمود في حياة الم�سلمين لجمود النظام التعليمي وجمود مخرجاته من العلوم.
ثم �أتت مرحلة ثانية من هذا االنف�صال �أ�صبحت فيه العلوم ال�شرعية حبي�سة كتب
ّ
التراث بينما واقع الحياة �أ�صبح يجري في معظمه على ن�سق ثقافي وقانوني
م�ستجلب من الغرب ج ّراء حركة اال�ستعمار .وها نحن اليوم نعي�ش م�شهدا من هذا
الو�ضع ،فحياتنا كم�سلمين تجري في محاورها الكبرى ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية على ن�سق قانوني وثقافي ال عالقة له �إ ّال قليال بالعلوم ال�شرعية التي
الموجه للحياة في عهد االزدهار الح�ضاري الإ�سالمي.
كانت هي
ّ
لقد قامت منذ زمن حركات �إ�صالحية وهيئات ت�صحيحية و�أحزاب �سيا�سية
تن�شد ك ّلها �أن تعود الحياة الإ�سالمية �إلى و�ضع اال�ستهداء بالهدي الديني،
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وتنادي بالم�شروع الإ�سالمي �أن ي�ستعيد ح�ضوره في واقع الم�سلمين ،ولكنّ
ّ
وظل الم�شروع الإ�سالمي م�شروعا
ذلك لم يح�صل منه في الواقع �شيء �إال قليال،
عاما في المحتوى ،غير قادر على مجابهة الواقع في تعقيداته
نظريا في
ّ
الت�صورّ ،
الحاد وفق الن�سق الغربي ،ولي�س ذلك في �شطره الأكبر
المتراكمة وفي جريانه
ّ
�إال ب�سبب جمود النظام التعليمي ال�شرعي ،وجريانه على التقليد والتلقين بعيدا
عن التكوين الذاتي الحي المتفاعل مع الواقع في تح ّدياته الداخلية والخارجية
والم�ستفيد من الك�سب الإن�ساني في هذا ال�ش�أن.
الهوة بين الم�شروع الح�ضاري الإ�سالمي كما تر�سمه القيم والقوانين
�إنّ هذه ّ
الدينية وبين الواقع الذي تجري به الحياة اليوم ال يمكن عبورها �إ ّال بحركة
تجديدية ثورية في نظام التعليم ال�شرعي وفي مخرجاته من العلوم ال�شرعية
تغادر فيه هذه العلوم و�ضع الجمود المنف�صل عن الواقع كما هي عليه في
معظمها �إلى و�ضع �آخر ينفتح فيه البحث على اجتهاد وا�سع في ت�صحيح المفاهيم
وت�أ�صيلها وا�ستدعاء القيم الكبرى وتفعيلها ،والنزول ّ
بكل ذلك �إلى الواقع الذي
ثم لت�صنع من تلك العلوم
تجري به الحياة لت�شخي�صه الت�شخي�ص ال�صحيحّ ،
البرامج والمخططات والحلول العملية التي ت�ؤ ّلف في مجملها الم�شروع الإ�سالمي
المتّ�صف بالحيوية القادر على التوجيه والفعل.
�إنّ هذا العمل الح�ضاري الكبير لي�س من م� ّؤهل للنهو�ض به �أولى من الم�ؤ�س�سات
التعليمية الإ�سالمية في بعديها التعليمي والبحثي ،فهذه الم�ؤ�س�سات �إذا لم تتّجه
هذه الوجهة في تحديث التعليم ال�شرعي واالرتقاء به ليكون مو�صوال بالحياة
فاعال فيها وبقيت في الو�ضع الذي عليه معظمها اجترارا للتراث وجمودا عليه
ف�إن وجودها �سيكون محدود الجدوى ،و�أثرها في حياة الم�سلمين �سيكون �ضعيفا
جدا.
وتبعا لما تق ّدم ف�إنّ النظر ينبغي �أن يتّجه �إلى البحث في ال�سبل التي من
وتفعل ثمراتها من العلوم ال�شرعية لت�صبح
تطور التعليم ال�شرعي
ّ
�ش�أنها �أن ّ
علوما فاعلة �سواء من حيث تقوية الإرادة االجتهادية للم�شتغلين بهذا ال�ش�أن من
خالل تكوين جديد للعقول ومنهج جديد في الفهم والتنزيل� ،أو من حيث توفير
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الإمكانات والقدرات المادية والإدارية والإجرائية� .إنّ هذا فيما نق ّدر هو ما ينبغي
ّ
محطا للت� ّأمل والمراجعة حتى ال ي�ستم ّر الأمر جاريا على ن�سق التمجيد
�أن يكون
واالجترار كما في الأكثر من المنا�سبات االحتفالية.
من �أين تكون البداية؟ ال ب ّد من ثورة في التعليم ال�شرعي محتوى ومنهجا
و�إجراء ،وال ب ّد من نه�ضة في البحث في العلوم ال�شرعية تتناول الم�ضامين
بالت�صحيح والتحرير ،وتتناول القيم بالتفعيل ،وتتناول ّ
كل ذلك بفقه في
التنزيل ،ا�ستفادة من الك�سب العلمي الإن�ساني الثري في علوم المناهج والعلوم
ّ
ت�سخر فيها تلك العلوم لخدمة الفكرة الإ�سالمية
تنوعها ،ا�ستفادة
الإن�سانية على ّ
كما كان ال�ش�أن في الحركة العلمية ال�شرعية على عهد ازدهارهاّ ،
وكل ذلك من �أجل
�أن ينتهي التعليم ال�شرعي بهذه الثورة �إلى �إ�ضافة ح�ضارية تق ّدمها للنا�س في
�ش�أن الإن�سان والمجتمع الإن�ساني هي قادرة عليها بما هي قائمة عليه من مخزون
قيمي عظيم ،كما ق ّدمت في طورها الأول من �إ�ضافة ح�ضارية م�شهودة تج ّلت
علوما نظرية رائدة كما تج ّلت واقعا ح�ضاريا م�شهودا.
و�إدراكا من االتحاد العالمي لعلماء الم�سلمين لأه ّمية التعليم ال�شرعي ،و�أه ّمية
تطويره واالرتقاء به من الوهدة التي هو فيها ُخ ّ�ص�ص هذا العدد من مجلة “ال ّأمة
الو�سط” لبحث هذه الق�ضية ،و�أُنجزت في ذلك جملة من البحوث �أُلقيت في م�ؤتمر
للتعليم ال�شرعي لتكون لبنة في �سبيل النهو�ض بهذا التعليم ،وا�ستعادة دوره
في تفعيل الحياة الإ�سالمية واالرتقاء بها نحو تحقيق ال�شهود الح�ضاري لل ّأمة.
واهلل ولي التوفيق

مجلة األمة الوسط

معالم مشروع
للبرامج والمناهج للتعليم الشرعي
أ  .د  .علي محيى الدين القره داغي
األمين العام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين
ونائب رئيس المجلس األوروبي لالفتاء والبحوث

الحمدلله رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله
الط ّيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد ،فإن العلم هو الحياة للفرد واألمة ،والجهل هو الموت الحقيقي لهما ،فلم تتقدم
مر التأريخ ولم تنهض من كبوتها ،ولم تحقق غاياتها إالّ بالعلم ،فالعلم هو األساس
أمة على ّ
للنهوض باألمة ،والعلماء هم وسائل هذا النهوض ،ووسائط الخير والتقدم والنهضة .

ولكن العلم إنما تتحقق غايته إذا وضعت له مناهج قويمة ،وبرامج علمية للنهوض
﴿ولَـكن ُكونُوا ْ َر َّبانِيّ َ
باألمة ،يقول ابن عباس رضي اﷲ عنهما في تفسير قوله تعالى َ :
ين
ِ
ِ
ُ
َْ
َ
َ ُ ُْ َُُّ َ
ون الْكتَ َ
اب َوبِ َما كنتُ ْم تد ُر ُسون﴾) آل عمران79 ( /قال  ( :كونوا ربانيين
بِما كنتم تع ِلم
ِ
(((
(((
 :علماء فقهاء)  ،ويقال ( :الرباني الذي ير ّبي الناس بصغار العلم قبل كباره) وفي ذلك
إشارة واضحة إلى ضرورة المنهج – كما سيأتي ـ كما حدث ذلك لهذه األمة األمية التي
أصبحت خير أمة أخرت للناس بسبب العقيدة القائمة على العلم ،وإصالح النظام التعليمي
من خالل توزيع األدوار بين الوحي الذي تكفل ببيان ما يحتاج إليه اإلنسان في عالم الغيب
((( شرح البخاري البن الملقن ( )3/328وقال  ( :إسناده صحيح)
((( فتح الباري ( )1/192وقال  ( :إسناده حسن) وروي بإسناد صحيح أن ابن مسعود وافقه.
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(عالم الميتافيزيقيا) وبين العقل الذي قام بعد قناعاته بالحجج والبراهين ،بالتوجه نحو المادة
والكون كله من خالل المنهج التجريبي ،وحينئذ أبدع فيه ،وتوصل إلى قطع مسافات طويلة
من التقدم والحضارة خالل زمن قصير بسبب هذا المنهج التجريبي .
وبما أن لعلماء الشريعة دور ًا أساسي ًا في توجيه األمة فإن ذلك يقتضي:

 1ـ أن يكون العلماء أنفسهم على مستوى كبير من العلم والقيم األخالقية الراقية.

 2ـ أن يتحملوا مسؤوليتهم في النهوض باألمة في جميع جوانبها العلمية واألخالقية،
مرجعية لهذه َاألمة فأوجب
والحضارية ،والتقدمية ،واالبداعية ،وذلك ألن اﷲ تعالى
جعلهم َّ ُ َ َ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
طاعتهم فقال تعالى ﴿ :يا أيها ال ِذين آمن ُوا أ ِطيع َوا اهلل وأ ِطيعوا الرسول وأو يِل األم ِر ِمنكم﴾
ْ
(سورة النساء )59/ومن المعلوم أن ﴿أ ْو يِل األم ِر ﴾ هم األمراء الحكام ،والعلماء ،وأما
المستنبطين منهم سواء كانوا أمراء أم الُ ،فقال
المرجعية الفقهية فهي محصورة في العلماء
َ َ
َ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ ّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُّ ُ َ
ُ
ْ
ّ
َ
تعالى ﴿ :وإِذا ج
ول وإِلى أو يِل
اءهم أمر ِمن األم ِن أ ِو الخو ِف أذاعوا بِ ِه ولو ردوه إِلى الرس ِ
َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ
ُ
ْ
نبطونه ِمنهم﴾ (النساء  )83/فهذه اآلية واضحة في أن مرجعية
األم ِر ِمنهم لع ِلمه ال ِذين يست ِ
األمة عند األمن والخوف للعلماء المستنبطين القادرين على التحليل الفقهي والواقعي
ليكون رأيهم محقق ًا مصالح األمة ودرء ًا للمفاسد.
وهذه المسؤولية ،وتلك المنزلة لهم توجبان ضرورة اإلعداد الشامل الكامل العميق
الدقيق لهم ،وأن هذا لن يتحقق إالّ بتوفير المناهج والبرامج التي تبني الرجال ،وتهيء
المحاضن الحقيقية للقادة ،وذلك لن يتحقق إالّ بالمناهج العلمية ،والبرامج المؤثرة المنتجة
وبتوفير كل الوسائل األخرى.
ونحن نقسم هذه الورقة إلى قسمين :

قسم تمهيدي ،نتحدث فيه عن منزلة العلماء بصورة عامة ،ومنزلة علماء الشريعة على
مر التأريخ ،وأثر إصالح النظام التعليمي على
وجه خاص ودورهم في اإلصالح على ّ
النهوض باألمة وحسم الصراع.
والقسم الثاني نخصصه لمعالم مشروع للبرامج والمناهج للتعليم الشرعي ،وبخاصة
المعاهد والمدارس الشرعية .
متضرع ًا إلى اﷲ تعالى أن ُيلبس أعمالنا ثوب اإلخالص والتقوى ،ويكتب لنا التوفيق
والسداد ،وأن يعصمنا من الخطإ والزلل في العقيدة والقول والعمل وأن يتق ّبل منا بفضله
ومنّه إنه حسبن ًا وموالنا فنعم المولى ونعم النصير.

 يغاد هرقلا نيدلا ىيحم يلع  .د  .أ/يعرشلا ميلعتلل جهانملاو جماربلل عورشم ملاعم
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الق�سم التمهيدي

مر التأريخ (بإيجاز)
• دورهم في اإلصالح على ّ

• أثر النظام التعليمي في تقدم األمة أو تأخرها ،وفي نشر المذاهب الصحيحة أو الباطلة،
وحسم الصراع.

�أو ً
ال ـ �أهمية العلم والعلماء في الإ�سالم والتالزم بينهما :
والحقيقة أن كل اآليات واألحاديث الواردة في فضل العلم تدل على فضل العلماء،
وكذلك تدل جميع األحاديث الواردة في فضل العلماء تدل على فضل العلم ،وهكذا األمر
بالنسبة لآليات واألحاديث الواردة في فضل التدبر ،والتعقل ،والتذكر ،والتفقه ،والتفكر،
والنظر والتدبر ،والحكمة ،ونحو ذلك ،فلو جمعت هذه اآليات المتعلقة بهذه األمور فقط
لبلغت المئات ،وزادت على األلف ،وأما األحاديث النبوية الشريفة فأكثر من أن تحصى .

ففي القرآن الكريم نجد أن لفظ (العلم) ومشتقاته قد تكررت فيه  773مرة ،منها لفظ
(العلم) معرف ًا ومنكر ًا ( )80مرة ،ووردت مشتقات (عقل)  )49( :مرة ،ومشتقات (فكر):
( )18مرة ،ومشتقات (فقه)  )21( :مرة ووردت كلمة (حكمة)  )7( :مرات ،ولفظ (األلباب)
بمعنى العقول  )16( :مرة ولفظ (النُّهى)  :بضم النون بمعنى العقول مرتين ،وتكررت
الكلمات ذات الصلة بالعلم مثل (انظروا) و(أفلم ينظروا ) أو (أفال ينظرون ) مرات كثيرة .
وأما كتب السنة النبوية المشرفة فال يخلو واحد منها عن تخصيص كتاب ،أو أبواب للعلم،
فمث ً
ال ( الجامع الصحيح لإلمام البخاري ) ذكر  :كتاب العلم بعد كتاب بدء الوحي ،وكتاب
اإليمان ،واشتمل ـ كما قال الحافظ ابن حجر ـ على مائة حديث وحديثين من األحاديث
المرفوعة ،ومن اآلثار عن الصحابة والتابعين اثنين وعشرين أثر ًا موقوف ًا ((( ،وهكذا األمر
بالنسبة لصحيح مسلم وبقية كتب السنن حيث خصصت كتب ًا أو أبواب ًا للعلم ،وأما كتب
المسانيد فقد انتثرت األحاديث الخاصة بالعلم حسب المسانيد ولو جمعت لبلغت عدد ًا
كبير ًا (((.

((( فتح الباري في صحيح البخاري () 232 – 1/231
((( وقد جمع فضيلة الشيخ العالمة الشيخ يوسف القرضاوي معظم هذه األحاديث في كتابه القيم  :الرسول
والعلم  /ط .مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة 1406هـ
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إننا ال نجد مثل هذه العناية في أي دين ،أو نظام آخر ،بل قد ال تقع عينك على ألفاظ
العقل ،أو الفكر ،أو النظر ،أو البرهان ،أو العلم ،أو الحكمة في الكتب السابقة ( العهد
القديم ،أو الجديد ) ّإال نادر ًا .
وفي نظري أن بدء القرآن الكريم باألمر بالقراءة قبل أي أمر آخر في أول سورة نزلت ،بل
اس ِم َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق) )العلق 1(/له دالالت عظيمة ،وإشارات
وفي أول آية نزلت ( :ا ْق َر ْأ بِ ْ
واضحة ،وبراهين صريحة على أهمية القراءة والعلم في هذا الدين الخاتم ( اإلسالم ) ،وعلى
ضرورة إصالح النظام التعليمي الذي يكون هو المنطلق ألي تطور يحدث ،وحضارة تقام .
فال نجد كتاب ًا قبل القرآن وال بعده سواء كان كتاب ًا سماوي ًا أم وضعي ًا أم دستور ًا ،أم قانون ًا
يبدأ أول آية منه ،أو بند منه ،أو مادة منه باألمر بالقراءة ،والحديث عن العلم.
فضل العلماء في القرآن الكريم والنسة النبوية :

باإلضافة إلى ما سبق فإن القرآن الكريم قد خص العلماء بفضائل عظيمة مرتبطة بدورهم
الكبير ،منها ما يأتي :
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َ ُ َّ ُ
اهلل أنه ال ِإلـه ِإال ه َو
 1ـ ذكرهم ُ مع اﷲ تعالى والمالئكة في الشهادة فقال تعالى ﴿ :ش ِهد
َ َ َ َّ
َ َْ َ َ
ال ُه َو الْ َعز ُ ْ َ
ك ُة َوأ ْولُوا ْ الْعلْم قَآئ َما ً بالْق ْ
ُ
كيم﴾)آل عمران.18( /
إ
ـه
ل
إ
ال
ط
س
يز الح ِ
ِ
والمالئِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
اَ
لاَ
َ
َ
َ ْ
اعل ْم أنَّ ُه إل َه إل ُ
اهلل﴾ )محمد.19(/
 2ـ العلم يسبق الشهادة ،فقال تعالى﴿ :ف
ِ ِ
 3ـ استحقاق السجود واالستخالف في األرض بالعلم االستنباطي :

ان القرآن الكريم قد ذكر أن آدم استحق أن يكون خليفة في األرض ،وأن تسجد له
المالئكة ،بما علمه اﷲ تعالى من العلم االستنباطي القادر على الربط بين األسماء والمسميات
وعلى االجتهاد واالبداع ،فقد عرض اﷲ تعالى على المالئكة أمر آدم وأنه يريد أن يجعل في
األرض خليفة فاستفسر المالئكة عن سبب ذلك ،فأجابهم اﷲ تعالى بأن آدم هو الذي يصلح
َ ْ َ َ
َ
﴿وإِذ قال َر ُّبك
لمهمة الخالفة في األرض وتعميرها بسبب ما آتاه اﷲ تعالى من علم فقال :
َ
ْ
ٌ
ُ
َ ّ
ّ
َ َ ً َ ُ ْ ََ ْ
يها َمن ُي ْفس ُد ف َ
ج َع ُل ف َ
يها َوي َ ْ
األ ْ
الد َماء
ك
ف
س
ت
أ
وا
ال
ق
ة
يف
ل
خ
ض
ر
لِل َمالئِك ِة ِإنِي َجا ِعل ِفي
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َُ ّ َ َ َ َ ّ َ َْ
ُ َّ ُ
ََ ْ
َ َ ْ َ َ َّ َ
ح ُن ن ُ َس ّب ُح ب َ ْ
ون
حم ِد َك َونق ِد ُس لك قال ِإنِي أعل ُم َما ال تعل ُمون َو َعل َم آد َم األ ْس َماء كل َها ث َّم
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ ْ َ
كة فقال أنبئُ
َ
ون بِأ ْس َماء ه ُؤالء ِإن كنتُ ْم َصا ِد ِقين قالوا سبحانك ال
ع َرضهم على المالئِ ِ
ِ
يِ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ
ْ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ
ُ
نبئ ُهم بِأ ْس َمائِ ِه ْم فل َّما أنبَأه ْم
ِ
علم لنا ِإال ما َ ع َلمتنا ِإنك أنت َ الع ِليم الح ِ
كيم قال يا َآدم أ ِ
َ
َ
ُ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ ّ ْ َ ُ َ
َ ْ َ ْ ُ َ ُُْ َ
ْ
َ
َ
ون َو َما كنتُمْ
ّ
َ
َ
ات واألر ِض وأعلم ما تبد
بِأسمائِ ِهم قال ألم أقل لكم ِإنِي أعلم غيب السماو ِ
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َ ْ ُْ ْ
َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َّ ْ َ َ َ َ ْ ْ
َ ْ
اَ َ
استَكبَ َر َوكن ِم َن
تكتُ ُمون َوإِذ قلنَا لِل َمالئِك ِة اسجدوا آلدم فسجدوا ِإال ِإب ِليس أبى و
ْ َ
كا ِفر َ
ين﴾) البقرة  30/ـ (.34
ال ِ
 4ـ اإليمان الحقيقي أو الخشية إنما يتحقق باإليمان ،وقبول األعمال إنما يتحقق بالعلم:

الكونية ،الخشية الحقيقية منه في
فقد حصر اﷲ تعالى بعد ذكر مجموعة من العلوم
َ
ُّ ْ َ ً
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ
َ
َ
ات مخت ِلفا
َالعلماء فقال تعالى  ﴿ :ألم تر أن اهلل أنزل ِم َن السماء ماء فأخرجنا بِ ِه ثمر ٍ
ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ٌ ٌ َ ُ ْ ٌ ُّ ْ َ ٌ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ٌ
َ َّ َوابّ
َّ
ابيب سود َو ِم َن الن ِ
ألو َانها و ِمن ال ِجب ِ
اس وَالد ِ
ال ْجدد َ ِبيض وحمر مخت ِلف ألوانها وغر ِ
َ
َ
ْ
َْ ُ ْ
ْ ُ َ َ َّ َ َ ٌ ُ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ٌ
ْ
َ
ختَل ٌف أل َوانه كذلك إنما يخشى َ
اهلل ِمن ِعبا ِدهِ العلماء ِإن اهلل ع ِزيز غفور ﴾
َواألنعامِ م ِ
ِ ِ
فاطر 27/ـ  ،)28فاآلية تدل على شمول العلم لكل ما هو علم سواء كان يتعلق بالكون
واألرض وما في داخلها والجبال وألوانها ،أم ما يتعلق باألحكام التكليفية ،حيث إن هؤالء
العلماء حينما يتعمقون في معلوماتهم ال يسعهم إالّ أن يؤمنوا بالله تعالى ويخشوا منه ،وهذه
حقيقة حتى في عصرنا الحاضر ،حيث إن كثير ًا من العلماء في علوم األرض والطبقات
والجيولوجيا ،والزراعة والذرة آمنوا بالله تعالى حينما وصلوا إلى مرحلة ال يمكن تفسيرها
إالّ من خالل اإليمان بالخالق ،فقد كتب األستاذ كريس موريسون ،الرئيس السابق ألكاديمية
العلوم بنيويورك ،ورئيس المعهد األمريكي ،والمعهد البريطاني مدى الحياة ،حيث تناول
موضوعات في غاية من األهمية بدء ًا من عالمنا الغذائي  :الهواء والمحيط ،والغازات،
والنتروجين ،والحياة ،وأصل اإلنسان ،وغرائز الحيوانات ،وتطور العقل ،والوراثة ،ونحوها
(وبرهن المؤلف بالبراهين القاطعة على أن عجائب عالقات اإلنسان بالطبيعة ،ووجوه الحياة
يتوقف كلها على وجود الخالق سبحانه وتعالى ،وعلى وجود قصد من خلق الكون ،...
وقد استعان المؤلف بأمثلة من علم الفلك والجيولوجيا ،وعلم الحشرات ،وعلم النبات،
وعلم األحياء ،وعلم الطبيعة ،وعلم النفس والفلسفة  ...واشتق من هذه العلوم المختلفة
المتشابكة حقائق عجيبة مرتبط ًا بعضها ببعض في انسجام كامل على نحو يؤدي بالضرورة
إلى إيمان كل إنسان مفكر سليم الفكر بوجود اﷲ تعالى((( .
وألف الدكتور أحمد زكي كتاب ًا قيم ًا في هذا المجال سماه (مع اﷲ في األرض) ،تناول فيه
أجسام الناس ،والحيوانات ،والحشرات ،والنباتات ،واألجهزة الغريبة داخل هذه األجسام
والهياكل ،فانتهى من خالل هذا الكتاب بأن وحدة اﷲ تعالى تتراءى في خلقه ،وفي بديع
صنعه((( .

((( اقتباس من المقدمة ص  14 – 12لكتاب العلم يدعو لإليمان ،ترجمة محمود صالح الفلكي ،تقديم د.
أحمد زكي ،تصدير الشيخ أحمد البافوري ط .دار القلم 1986
((( الكتاب طبعته الهيئة المصرية العامة للكتاب 1979
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وهناك كتاب آخر اسمه ( :الله يتجلى في عصر العلم) قام بتأليفه نخبة من العلماء
األمريكيين((( حيث تناول كل واحد منهم في مجال تخصصه موضوع ًا دقيق ًا انتهى به إلى
اإليمان العميق بالله تعالى ،فقد كتب األستاذ فرانك ألن ،أستاذ الطبيعة الحيوية بكندا،
عن نشاة العالم ،هل هو مصادفة ،أو قصد ؟ انتهى إلى أنه مخلوق لله وحده الذي استطاع
أن يدرك ببالغ حكمته أن مثل هذ الجزء البروتيني يصلح ألن يكون مستقر ًا للحياة ،فبناه
وصوره ،وأغدق عليه سر الحياة((( كما انتهى األستاذ روبرت موريس ،مكتشف الرادار في
ّ
ٍ
عام  1934إلى أنه بالتعمق قي العلوم ( :عندئذ يغمر اإليمان قلبه ،ويؤثر في حياته ،وال يدع
في نفسه مجاالً للشك ،وإذ ذاك يكون اﷲ أقرب إليه من نفسه ،ويصير إيمانه به يقين ًا)(((.

وكتب األستاذ ميريت االخصائي في الفيزياء ،وعلم النفس ،وفلسفة العلوم بحث ًا حول
شجرة الورد ،وانتهى إلى أن جميع الكون يشهد على وجود اﷲ تعالى ويدل على قدرته
وعظمته (...ونرى آياته في انفسنا وفي كل ذرة من ذرات هذا الوجود ،وليست العلوم اإلّ
دارسة خلق اﷲ ،وآثار قدرته)(. ((1
وكذلك بول كالرنس ،أستاذ النظائر والطاقة الذرية ،كتب في بحثه عن األدلة الطبيعية
على وجود اﷲ تعالى ،حيث بدأ بحثه باالستشهاد وبقول الفيلسوف االنجليزي الشهير
فرانس بيكون ( :إن قلي ً
ال من الفلسفة تقرب اإلنسان من اإللحاد ،أما التعمق فيها فيرده إلى
الدين) وانتهى إلى (أن هذا النظام الرائع المعقد الذي يسود الكون يخضع لقوانين لم يخلقها
اإلنسان  ....وأن معجزة الحياة في حدّ ذاتها لها بداية ،كما أن وراءها توجيه ًا وتدبير ًا خارج
دائرة اإلنسان ،إنها بداية مقدسة ،وتوجيه مقدس وتدبير من لدن إله حكيم)(. ((1

وأكد جورج إيرل دافيز رئيس قسم البحوث الذرية بالبحرية األمريكية في بحثه عن
الكشوف العلمية التي تثبت وجود اﷲ تعالى  :أن كل ذرة من ذرات هذا الكون تشهد بوجود
اﷲ  ....دون الحاجة إلى االستدالل بأن األشياء المادية تعجز عن خلق نفسها(. ((1
وهكذا األمر في بحوث ثالثين عالم ًا متخصص ًا من مختلف العلوم يبرهن كل واحد من
خالل تخصصه على وجود اﷲ ،وحكمته ووحدته .

((( الكتاب ترجمة د .الدمرداش عبدالمجيد سرحان ط .دار القلم  /بيروت
((( المرجع السابق ص  11ـ 16
((( بحثه في المرجع السابق ص 21
( ((1بحثه في المرجع السابق ص 26
( ((1بحثه في المرجع السابق ص 44
( ((1بحثه في المرجع السابق ص 47
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فمتوقفان أيض ًا على العلم به ،وبكيفيته ،وشروطه
وأما قبول العمل الصالح وصحته
َ َ َّ
َ ْ َ ْ َ َّ ُ
ُ (((1
الشرعية ،ولذلك يقول اﷲ تعالى  ﴿ :فاعلم أنه ال إِله إِال اهلل﴾ وقد ترجم البخاري في
جامعه الصحيح  :باب « :العلم قبل القول والعمل» ثم استدل بعدد من اآليات واألحاديث(.((1
ُْ َْ
َّ َ َ ْ َ َ
ين يعل ُمون
والجاهل ،فقال تعالى ﴿ :قل هل ي َ ْستَ ِوي ال ِذ
 5ـ عدم االستواء بين العالم
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ ْ ُ َ ْ
َ
(((1
اب﴾ .
وال ِذين ال يعلمون ِإنما يتذكر أولوا األلب ِ
 6ـ الخير كله مع العلم والتفقه في الدين ،حيث يقول النبي ﷺ ( :من أراد اﷲ به خير ًا
يفقهه في الدين )(. ((1

 7ـ المالئكة والرحمة والسكينة مع طالب العلم ،حيث يقول الرسول الكريم ﷺ ( :من
سلك طريق ًا يلتمس فيه علم ًا سهل اﷲ له طريق ًا إلى الجنة ،وما اجتمع قوم في بيت من بيوت
اﷲ يتلون كتاب اﷲ ويتدارسونه بينهم إالّ حفتهم المالئكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم
الرحمة وذكرهم اﷲ فيمن عنده )( ((1ويقول ﷺ  ( :إن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم
رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في األرض حتى الحيتان في
الماء ،وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ،وإن العلماء ورثة األنبياء،
إن األنبياء لم يورثوا دينار ًا ،وال درهم ًا ،إنما ورثوا العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر )(. ((1
وقد ذكر اإلمام ابن عبدالبر في كتابه  :جامع بيان العلم وفضله عدد ًا كثير ًا من األحاديث
واآلثار حول بيان فضل العلم والعلماء ،نذكر هنا بعض اآلثار عن الصحابة الكرام ،منها :
أ – أن رج ً
ال سأل ابن عباس رضي اﷲ عنهما عن الجهاد ؟ فقال له ( :هل أدلك على ما هو
(((1
خير لك من الجهاد ؟  :تبني مسجد ًا تعلم فيه القرآن ،وسنن النبي ﷺ ،والفقه في الدين)

ب – أن معاذ بن جبل قال ( :تعلموا العلم ،فإن تعلمه لله خشية ،وطلبه عبادة ،ومدارسته
تسبيح ،والبحث عنه جهاد ،وتعليمه لمن ال يعلمه صدقة ،وبذله ألهله قربة ،،وهو األنيس
في الوحدة ،والصاحب في الخلوة ،والدليل على الدين ،والنصير على السراء والضراء،
والوزير عند األخالء ،والقريب عند القرباء ،ومنار سبيل الجنة ،يرفع اﷲ به أقوام ًا فيجعلهم
( ((1سورة محمد /اآلية 19
( ((1صحيح البخاري مع فتح الباري ( )159/1ط .المطبعة السلفية  /القاهرة 1380هـ
( ((1سورة الزمر  /اآلية 9
( ((1رواه البخاري في صحيحه
( ((1رواه مسلم في صحيحه
( ((1رواه أحمد ،وأبو داود ( ).....والترمذي ( ،).....وابن ماجه ( ) ......
( ((1جامع بيان العلم ص  70ـ 74
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في الخير قادة وسادة هداة يقتدى بهم ،ألدلة في الخير تقتفى آثارهم ،وترمق أفعالهم،
وترغب المالئكة في خلتهم ،وبأجنحتها تمسحهم ،وكل رطب ويابس يستغفر لهم ،حتى
حيتان البحر وهوامه ،وسباع البر وأنعامه ،والسماء ونجومها  .......إلى أن قال  .. :به يطاع
اﷲ ،وبه يعبد ،وبه يوحد ،وبه يمجد ،وبه يتورع ،وبه توصل األراحم ،وبه يعرف الحالل
والحرام ،وهو إمام العمل وتابعه ،يلهمه السعداء ويحرمه األشقياء )(. ((2
 8ـ عدم استحقاق الوظائف إالّ بالعلم ،حيث برر َسيدنا يوسف عليه السالم استحقاقه
َ َ ْ ْ
َ َ
ّ َ ٌ
يظ َعل ٌ
يم ﴾(. ((2
للوالية بأنه عليم فقال  ﴿ :قال اج َعل ِني َعلى خ َزائِ ِن األ ْر ِض إِنِي ح ِف
ِ
 9ـ بقاء الدنيا مرهون ببقاء العلم :

فقد ترجم البخاري باب :رفع العلم وظهور الجهل ،ثم روى بسنده عن أنس بن مالك
قال( :قال رسول اﷲ ﷺ( :إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ،ويثبت الجهل ((2()...وروى
البخاري ومسلم بسندهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال ( :سمعت رسول اﷲ ﷺ
يقول ( :إن اﷲ ال يقبض العلم انتزاع ًا من العباد ،ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ،حتى
إذا لم يبق عالم ،اتخذ الناس رؤوساء جهاالً ،فسئلوا فأفتوا بغير علم ،فضلوا وأضلوا )(. ((2

 10ـ أهمية العلم الذي ينشئ العقلية العلمية القائمة على البرهان والبينات ،وليس على
الخرافات والتقليد لآلباء أو الناس( ،((2فاإلسالم يريد تحقيق العقلية القائمة على ما يأتي :

أ ـ البحث عن الحجة والبرهان ،وليس على التقليد المحض والتبعية ،حيث إن شعار
ْ
ُْ َ ُ ْ ُْ َ َ ُ
ّ
﴿ائتُون بكتَ
ك ْم إن ُكنتُ ْم َ
َ (((2
اب ِمن
:
تعالى
وقال
﴾
ين
ق
د
ا
ص
القرآن ﴿َ :ق َل هاتوا برهان
ِ
ِ
ِ
ُِ
ٍ
يِ ِ
ْ
َقبْل َه َذا أ ْو أثَ َ ّ
ُ
َ
ْ
َ
ار ٍة ِم ْن ِعل ٍم إِن كنتم صا ِد ِقين﴾(.((2
ِ
ب ـ االعتماد على اليقين الجازم ،ورفض الظن والشك في القضايا العلمية والعقدية فقال
ْ
َ َ
ُْ
َ ْ َ َ ْ
َّ َّ
َّ َ َّ َّ
ح ِّق شيئًا ﴾(.((2
﴿و َما ل ُهم بِ ِه ِم ْن ِعل ٍم إِن يَت ِب ُعون إِال الظ َّن َوإِن الظ َّن ال يغ ِني ِمن ال
تعالى :

( ((2جامع بيان العلم ص  70ـ 74
( ((2سورة يوسف  /اآلية 55
( ((2صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ ()178/1
( ((2صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ ( )178/1ومسلم الحديث 2673
( ((2الشيخ القرضاوي  :المرجع السابق ص 38
( ((2سورة البقرة  /اآلية 111
( ((2سورة األحقاف  /اآلية 4
( ((2سورة النجم  /اآلية 22
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َ َّ ْ
َ ْ ُ ََْ ّ
النَاس بالْ َ
ح ِّق َوال تت ِب ِع ال َه َوى
ج ـ رفض اتباع األهواء فقال تعالى ﴿ :فاحكم بين
ِ ِ
َ َ ْ َ َ ُّ م َّمن َّاتبَ َع َه َو ُاه ب َغيْر ُه ًدى م َّ
َ ُ َّ َ َ َ
(((2
ِن
يل ا ِ
ِ ِ
في ِضلك عن س ِب ِ
هلل﴾ وقال تعالى ﴿ :ومن أضل ِ ِ
هلل﴾(. ((2
ا ِ
ُ ُ ُ ْ
د ـ االهتمام بالنظر َوالتفكر والتأمل ،وفي ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى ﴿ :ق ِل انظروا
َ َ
َّ َ َ
ات َواأل ْر ِض﴾(. ((3
ماذا فِي السماو ِ
هـ ـ االهتمام باالحصاء والتخطيط كما في قصة يوسف عليه السالم .
و ـ االعتماد على التجارب والتخصص (أنتم أعلم بشؤون دنياكم) .
ز ـ الهجوم على األوهام والخرافات .

 11ـ تشكيل العقلية الديناميكية الباحثة عن التطوير والتجديد والوصول إلى األحسن
في كل شيء ،حيث ب ّين اﷲ تعالى أن امتحان األمة اإلسالمية من بين األمم ونجاحها يتوقف
تعالى بعد ذكر الملك والكون ،والحياة
على مقدار تحقيقهم لما هو األحسن
فقال ُ ْ َ
المستمر ْ َ
ْ
ْ
َّ
ُ
ً
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ ََ َْ ْ َ
ُ
ْ
َ
ت َوالْ َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
(((3
حيَاة ِليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو الع ِزيز الغفور﴾
والموت ﴿ :ال ِذي خلق المو
أي ليمتحنكم أيها المسلمون من بين األمم أيكم أحسن عم ً
ال في الدنيا واآلخرة.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن لفظة (عمالً) نكرة تبقى على إطالقها على جميع أنواع العمل
الشامل للقول والفكر والعمل وكل ما ينتجه العقل ،وأن لفظ (أحسن) يراد بها  :اإلتقان،
واإلبداع في كل شيء ،كما أن لفظة (أحسن عمالً) أيض ًا نكرة غير محددة المعنى (على
عكس المعرفة) وبالتالي فيراد بها التجديد في األحسنية واإلبداع واإلتقان.

بل إن هذا التعبير يقتضي ـ حسب فقه اللغة – أن يكون (أحسن عمالً) لليوم أفضل من
التوقف ،ألن
(أحسن عمالً) أمس ،وهكذا تكون األمة في تقدم دائم ال
وال َ
تعرف َالتأخرَ ،
َ
ُ
ْ
َ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ (((3
التوقف داخل في التأخر كما قال اﷲ تعالى ﴿ :ل ِ َمن شاء ِمنكم أن يتقدم أو يتأخر﴾ ،
ولم يقل (أو يتوقف) ألنه داخل في التأخر ،وقد تكررت كلمة (أحسن) عشرات المرات
﴿و ُقل
في القرآن الكريم شملت كل نواحي الحياة ،فأمرنا أن نقول األحسن فقال تعالى َ :
( ((2سورة ص  /اآلية 26
( ((2سورة القصص  /اآلية 50
( ((3سورة يونس  /اآلية 101
( ((3سورة الملك  /اآلية 2
( ((3سورة المدثر  /اآلية 37
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ِّل ِعب ِ
ادي َي ُقو ُلو ْا ا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾( ((3وان الدفع يجب ان يكون بالتي هي أحسن ،وان تتبع ما
َ
هو األحسن..
كل هذه اآليات التي تربط المؤمن باألحسن المستمر الدائم تجعله ذا عقلية متجددة
متطورة قادرة على االتقان ،واإلبداع.
 12ـ ضرورة العلم مع العمل ،وضرورة العلم مع أخالق العلم من نشر العلم ،واالحساس
بالمسؤولية ،واألمانة العلمية ،والتواضع من غير ذل إالّ للوالدين ،والمؤمنين ،والعزة من غير
غرور أو عجب ،أو كبر( ،((3مستشهد ًا بقول الشافعي :
أن�ا إن عش�ت لس�ت أع�دم قوت� ًا

وإذا م�ت لس�ت أع�دم قب�ر ًا

وإذا م�ا قنع�ت بالق�وت عم�ري

وعم�ر ًا

همت�ي هم�ة المل�وك ونفس�ي

ح�ر ت�رى المذل�ة كف�ر ًا
نف�س
ّ
فلم�اذا

أه�اب

زي�د َا

ولما دخل أبو حازم على الخليفة األموي سليمان بن عبدالملك بطلب من الخليفة،
سأله فأجابه بقوة وبعزة العالم :حيث قال له الخليفة :هل لك أن تصحبنا يا أ َبا َح ِ
از ٍم فتصيب
منَّا ونصيب منك؟ فقال :أعوذ بالله ،فقال له سليمان :ولِ َم ذلك ؟ فقال :أخشى أن أركن
شيئ ًا قليالً؛ ف ُيذي َقني اﷲ ضعف الحياة وضعف الممات ـ أي إشارة إلى اآلية الكريمة في
ال إِ َذ ًا لأَّ َ َذ ْقن َ
﴿و َل ْوالَ َأن َث َّب ْتن َ
دت ت َْر َك ُن إِ َل ْي ِه ْم َش ْي ًئا َق ِلي ً
ف ا ْل َح َي ِاة
َاك ِض ْع َ
َاك َل َقدْ ِك َّ
سورة اإلسراءَ :
ف ا ْلمم ِ
ِ
ات ُثم الَ ت ِ
َجدُ َل َك َع َل ْينَا ن َِص ًيرا)( ((3ثم قال له سليمان :ارفع إلينا حوائجك.
َّ
َوض ْع َ َ َ
إلي ،فقال أ ُبو ِ
حازم :فما
قال :تنجنيي من النَّار ،وتُدخلني الجنَّة ،قال الخليفة :ذلك ليس ذاك ّ
لِي إليك حاجة غيرها( .((3قال أبو األسود  :ليس كل شيء أعز من العلم ،الملوك حكام على
الناس ،والعلماء حكام على الملوك ،كما يقول الشاعر :
إن األكابر يحكمون على الورى وعــلى األكابر يحكم العلماء

وهذا هو المطلوب من العلماء ،والمفروض منهم أن يكونوا أعزاء .

( ((3سورة االسراء  /اآلية 53
( ((3يراجع  :إحياء علوم الدين للغزالي ،كتاب العلم ( 5/1ـ  ،)87والشيخ القرضاوي  :الرسول والعلم
ص 69
( ((3سورة اإلسراء  /اآلية  74ـ 75
( ((3سسن الدارمي ()125/1
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 13ـ انهم موجهون للحياة والناس ،وورثة األنبياء ،ووكالء في التبليغ فقال تعالى :
َ َ ْ
َ
ك ُف ْر ب َها َه ُؤالء َف َق ْد َو ّلَكْنَا ب َها قَ ْو ًما لَّيْ ُسوا ْ ب َ
كافِر َ
ين﴾( ((3ولله در القاضي
ب
ا
ه
﴿ فإِن ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجرجاني إذ يقول :
ول�و أن أه�ل العل�م صان�وه صانه�م

ولك�ن أهان�وه فه�ان ،ودنس�وا

ول�و عظم�وه ف�ي النف�وس لعظم�ا
محي�اه باألطم�اع حت�ى تجهم�ا

ومن أهم شروط العلماء أيض ًا  :النية الصحيحة واالخالص والجد والمثابرة وطلب
العلم من المهد إلى اللحد ،والصبر على متاعب طلب العلم ،وتوقير شيوخه ومعلميه .

فالمعلم هو مثل الوالد فله مثل حقوقه ،بل إن حقوقه أعظم ،يقول يحيى بن معاذ رحمه
اﷲ  ( :العلماء أرحم بأمة محمد ﷺ من آبائهم وأمهاتهم ) قيل له  :وكيف ذلك ؟ قال  ( :ألن
آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا ،والعلماء يحفظونهم من نار اآلخرة ) .
وهذا ما ذهب إليه الغزالي ،حتى سمى رسالته إلى تلميذه  :أيها الولد ،استشهاد ًا بالحديث
الذي رواه الترمذي وغيره  ( :إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم )( ((3وقد أوضح الغزالي ذلك
بأن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية ،وإنما المعلم هو المفيد للحياة األخروية،
بل هو المفيد حتى لحياته الدنيوية( ،((3ولله در الشاعر :
فهذا مربي الروح ،والروح جوهر وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف

وقد ورد في ذلك بعض األحاديث منها ( :ما رواه أبو داود بسنده عن أبي موسى أن
رسول اﷲ ﷺ قال( :إن من إجالل اﷲ إكرام ذي الشيبة المسلم ،وحامل القرآن غير الغالي فيه
وال الجافي عنه ،وإكرام ذي السلطان المقسط)( ،((4وحديث عبادة بلفظ (ليس من أمتي من
لم يجل كبيرن ًا ويرحم صغيرنا ،ويعرف لعالمنا ح ّقه)(.((4
وقد تضمنت قصة سيدنا موسى مع خضر دالالت كثيرة ،ولله در شوقي إذ يقول :

( ((3سورة األنعام  /اآلية 89
( ((3راوه بهذه اللفظة أحمد في مسنده الحديث  7368وابن ماجه في سننه الحديث  313وابن خزيمة
في صحيحه  ،80والدارمي في سننه  701وابن حبان في صحيحه  ،،1440ورواه أبو داود في سننه بلفظ
(بمنزلة الوالد ) الحديث  8والنسائي الحديث  ،40قال النووي في المجموع ( ،)109/2ورواه أبو داود
والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة وقال ابن الملقن في البدر المنير ( )296/2وهو حديث صحيح
( ((3إحياء علوم الدين ()55/1
( ((4رواه أبو داود الحديث  4843وحسنه النووي في التلخيص ()673/2
( ((4رواه أحمد بإسناد حسن الحديث 1211
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ق�م

للمعل�م

و ّف�ه

تبـجـيـ ً
لا

أرأي�ت أعظ�م وأج�ل م�ن ال�ذي

كاد المعل�م أن يك�ون رس�ــوال

يبن�ي وينش�ئ أنفس�ــ ًا وعق�والً

مر الت�أريخ :
ثاني ًا – دور العلماء في الإ�صالح على ّ
ب ّين اﷲ تعالى دور العلماء في كونهم مرجعية لألمة لتطبيق الكتاب والسنة ،ولبيان
َ َ
ُ
﴿وإِذا َجاءه ْم
فقال تعالى :
الشرعية والحلول َالنافعة في الحالتين  :األمن
َاألحكام
َ
َ
والخوف َ ُْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
ْ
َْ ُْ ْ ََ َُ
ُ
ُ
َّ ُ
ْ
َ ْ َ ُ
ٌْ ّ َ
ول َوإِلى أو يِل األم ِر ِمنهم لع ِلمه
أ َّمر ِمن األم ِن أ ِو الخو ِف أذاعوا بِ ِه ولو ردوه ِإلى الرس ِ
َُ ْ
َ َْ َ
نب ُطونه ِمن ُه ْم ﴾( ((4فهذه اآلية ،كما أنها تعطي منزلة كبرى للعلماء فكذلك تلقي
ال ِذين يست ِ
عليهم مسؤولية عظمى في حالتي األمن والسلم والسالم ،وحالة الخوف والحرب ،وهاتان
الحالتان تشمالن جميع جوانب الحياة ،وبالتالي فالمسؤولية شاملة.
وقد ب ّين الرسول الكريم ﷺ ذلك من خالل مجموعة من األحاديث نقف عند واحد
منها ،هو قول النبي ﷺ  ( :العلماء ورثة األنبياء ،إن األنبياء لم يورثوا دينار ًا وال درهم ًا ،إنما
ور ُثوا العلم فمن أخذه أخذ ٍ
بحظ وافر)( ((4حيث يدل هذا الحديث الشريف على أن العلماء
ّ
ورثة األنبياء في كل وظائفهم ما عدا ما يتعلق بالوحي ،وهي بإيجاز شديد :
أوالً – تبليغ الدعوة الح ّقة إلى األُ َّمتين  :أمة اإلجابة ،وأمة الدعوة :

 1ـ فبالنسبة ألمة االجابة (أي المسلمين) فالواجب على العلماء هو األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،واالرتقاء بهم ،وهذا يتحقق بما يأتي:
أ ـ القيام بواجب التربية ،والتزكية ،وغرس العقيدة الحقة ،والقيم واألخالق الفاضلة
في النفوس ،مع التركيز على السمو بالروح ،وعالج أمراض القلوب والنفوس ،وتحليتهما
باألخالق اإلسالمية العظيمة حتى تكون القلوب سليمة ،والنفوس مطمئنة راضية مرضية.

( ((4سورة النساء  /اآلية 83
( ((4الحديث رواه الترمذي ،الحديث  ،2682وأبو داود ،الحديث  3641وسكت عنه مما يدل على
حسنه ،وقد ترجم البخاري في صحيحه  :وإن العلماء هم ورثة األنبياء ،فتح الباري ( )1184/3ورواه
الطبراني في المعجم الكبير وقال الزيلعي في تخريج الكشاف ( ( : )7/3إسناده جيد) وابن حجر في
تخريج المشكاة (( : )151/1حسن) وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ( )79/1روى بأسانيد
صالحة ،وحكم ابن الملقن في البدر المنير ( 587/7بالصحة ،وقال  :حديث صحيح
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ب ـ القيام بعملية التغيير الجذري نحو الحسن واألحسن في كل شيء من اعمال الداخل
والخارج ،فقال تعالى ( :إِ َّن الل َه الَ ُي َغ ِّي ُر َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغ ِّي ُرو ْا َما بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم)(.((4

والباطن ،وللفكر ،والتصورات ،والتصرفات فقال
ج ـ القيام باإلصالح الشامل للظاهر
َّ
ْ ُ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ
ْ
اإلصالح ما استطعت وما تو ِفي ِقي إِال
تعالى على لسان
شعيب ُعليه السالم ﴿ :إِن أ ِريد إِال ِ
َ َ ْ َ َ ّلَ ْ ُ َ َ
ْ
ُ (((4
اللهّ علي ِه توكت وإِلي ِه أ ِنيب﴾ .
بِ ِ

د ـ القيام بالتجديد داخل االجتهادات الفقهية القديمة ،فقد قال ﷺ ( :إن اﷲ يبعث لهذه
األمة على كل رأس مائة سنة من يجدد لها دينها)(. ((4
﴿و ُي َعلّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
اب
ِ
هـ ـ القيام بواجب تعليمهم الكتاب والحكمة ،فقال تعالى ِ َ :
ْ ْ َ
َوال ِحك َمة﴾(.((4

 2ـ وأما بالنسبة ألمة الدعوة وهم غير المسلمين ،فالواجب على العالم الرباني أن يسعى
بكل جهده وطاقته لتوصيل اإلسالم الذي أنزله اﷲ تعالى ليكون رحمة للعالمين إلى الناس
أجمعين ،فاليوم يصل عدد البشر إلى حوالي سبعة مليارات ،بينهم حوالي مليار وسبعمائة
مليون مسلم فقط ،وهذا يعني ان رسالة اإلسالم الح ّقة لم تصل إلى أكثر من خمسة مليارات
مشوهة ،فواجب العلماء ُأن يوصلوا هذه الرسالة
من البشر أو أنها وصلتهم ولكن بصورة
َ
َ
ّ
َ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
ُ
ّ
َ
َ
َ
بصورتها الحقة إلى الجميع فقد قال تعالى ﴿ :يا أيها َّ
نزل ِإليك ِمن ربِك َوإِن
الرسول ب ِلغ ما أ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ
َّ َ َ ْ
َّ
َ (((4
اهلل ال يه ِدي الق ْو َم الكافِ ِرين﴾
اس إِن
لم تفعل فما بلغت ِرسالته و
اهلل يع ِصمك ِم َن الن ِ
.
َ
ّ
اَ
ْ
ْ
ّ
َ
ً
َ ْ
﴿و َما أ ْر َسلنَ َ
ح َمة ِلل َعالم َ
فهذه الرسالة للعالم أجمع فقال تعالى َ :
ين﴾( ((4وقال
اك إِل ر
ِ
َّ ّ ُ ْ َ ُ ْ
ُ ُ َّ ُ ُ
َ َ ُّ َ ّ
اس قَ ْد َ
النَ ُ
ول بالْ َ
ح ِّق ِمن ربِكم فآ ِمنوا
س
الر
م
اءك
ج
تعالى مخاطب ًا الناس أجمعين ﴿ :يا أيها
اَ ِ
َ
ً
ً
َ
َ ْ ُ ْ َ َّ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ ً َّ ُ ْ
ُ
َّ َ َ
(((5
كيما﴾
ات َواألر ِض َوكن اهلل ع ِليما ح ِ
خيرا لكم َوإِن تكف َ ُروا ف ِإن للِ ِ ّهَ ما فِي السماو ِ
َ ْ ُ ْ َ ً َّ
ُ ْ َ ُّ َ َّ ُ ّ َ ُ ُ
َ ُ ُ ْ ُ َّ َ َ
ات
وقال تعالى ﴿ :قل يا أيها الناس ِإنِي رسول ِ
اللهّ ِإليكم ج ِميعا ال ِذي له ملك السماو ِ
( ((4سورة الرعد  /اآلية 11
( ((4سورة هود /اآلية 88
( ((4الحديث رواه أبو داود في سننه الحديث  3740والحاكم في المستدرك ( )422/4والبيهقي في
معرفة السنن واآلثار ص 52وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة رقم 599
( ((4سورة البقرة  /اآلية 129
( ((4سورة المائدة  /اآلية 67
( ((4سورة األنبياء  /اآلية 107
( ((5سورة النساء  /اآلية 170
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َ َ
َّ ّ ُ ّ ّ َّ
ُْ
َ َ َّ ُ َ ُ ْ
األ ْ
حيـي َو ُيم ُ
يت فَآمنُوا ْ باللهّ َو َر ُ
ُ
اللهّ
م
األ
ي
ب
ي
و
ه
ال
إ
ـه
ل
إ
ال
ض
ر
ب
ن
م
ؤ
ي
ي
ذ
ال
ي
الن
ه
ل
و
س
و ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِ
ِ
ِِ ِِ
ّ
َ
َ
ّ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َو لَك َماته َواتب ُع ُ
وه ل َعلك ْم تهتدون﴾(. ((5
ِ ِِ ِ
إذن فالوراثة تقتضي مواصلة الدعوة بجميع الطرق المتاحة القديمة والجديدة لتوصيلها
إلى الناس أجمعين ،ولنقيم الحجة على العالمين.

وتحمل المشاق واالبتالءات والتحديات.
ثاني ًا ـ أن يكون العلماء مثل األنبياء في الصبر،
ّ

التعليم
ثالث ًا ـ أن يكونوا مثل األنبياء في القدوة :أخالق ًا وسلوك ًا ،وحب ًا للناس ،وفي
ُ
لأْ
ُ َّ
ََ َ
ّ
ث فِي ا ِم ّي َ
والتزكية فقال تعالى في تلخيص هذه الوظائف الرسالية ﴿ :ه َو ال ِذي بع
ين
ُ َِ
َُ ً ّ ُْ ْ َُْ َ َْ ْ َ ََُّ ْ ََُ ُّ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
َ
َ ُ
اب َوال ِحك َمة َوإِن كانوا ِمن قبْل ل ِفي
كت
يهم ويع ِلمهم ال ِ
رسلاَوال ِمنهم يتلو علي ِهم آياتِ ِه ويز ِك ِ
َ
ُّ
ين﴾(.((5
ض ٍل م ِب ٍ
ما تقتضيه الوراثة لألنبياء:

إن هذه الوراثة وهذه المنزلة تقتضي اإلعداد العظيم لعلماء األمة حتى يكونوا على
المستوى المطلوب ألداء هذه المهمة ،ومن أهم ما يجب إعداده هو إصالح النظام التعليمي،
واالرتقاء بالتعليم الشرعي .
ما قام به العلماء السابقون:

كان الخلفاء الراشدون علماء ربانيين جمع اﷲ فيهم اإلمامة في السياسة ،والقيادة وفي
العلم ،ثم جاء الحكم األموي والعباسي فلم يكن معظم الخلفاء في العصرين ومن بعدهما
ممن تجتمع فيه القيادتان ،لذلك ازدادت مسؤولية العلماء من مختلف التخصصات العلمية،
فأصبح واجب العلماء القيام بواجبهم العلمي والدعوي ،واالشراف على القضاء ،وعلى
مؤسسات الوقف التي كانت بمثابة ما يسمى اليوم  :مؤسسات المجتمع المدني الشاملة
للحركة العلمية والحضارية ،ولذلك قامت الحضارة اإلسالمية بهؤالء العلماء مع توجيه
األمراء والخلفاء.
فعلى سبيل المثال تمزقت األمة اإلسالمية في أواخر القرن الرابع الهجري ،فانفصل
المغرب اإلسالمي (تونس ثم مصر) عن جسم الخالفة وتكونت دولة إسماعيلية باطنية،
وازداد تفرقها في بداية القرن الخامس الهجري ،وانتشرت األفكار الدخيلة والفرق الباطنية،

( ((5سورة األعراف  /اآلية 158
( ((5سورة الجمعة  /اآلية 2
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حتى استطاع الصليبيون أن يحتلوا أجزاء كبيرة من الشام ،ثم احتلوا القدس الشريف عام
481هـ وعاثوا فساد ًا حتى قتلوا من الزهاد والعلماء والساكنين فيها الكثير والكثير.
وهنا تصدى ثلة من العلماء من الجانب العملي والجهادي ،وثلة أخرى من الجانب
العقدي والفكري فواجهوا هذه التحديات الفكرية بقوة واستطاعوا السيطرة عليها ،وهي :

 1ـ تحدّ ي الغزو الفكري والثقافي المتمثل بغزو الفلسفة االغريقية واليونانية للعالم
اإلسالمي ،حيث اشغلت علماء األمة وفرقتهم ،فقام بمواجهتها عدد من العلماء على رأسهم
اإلمام الغزالي من خالل كتابه (تهافت الفالسفة) فكان ضربة قاضية لها.
 2ـ تحدّ ي الباطنية( ((5بجميع فرقهم فتصدى لهم أيض ًا اإلمام الغزالي من خالل كتابه
(فضائح الباطنية) فكشف عيوبهم وفضح حقائقهم.

 3ـ التحدّ ي الحضاري المتمثل في تضييق دائرة العلوم الشرعية في العلوم المتعلقة
بالتكاليف الشرعية من الحالل والحرام ،حيث واجه ذلك عدد من العلماء على رأسهم
اإلمام الغزالي من خالل كتابه (إحياء علوم الدين) وهذا ما سنفصل فيه في القسم الثاني .
( ((5يقصد بالباطنية  :الفرق التي تزعم ان للنصوص الدينية (من الكتاب والسنة) معنيين  :ظاهر ًا يفهمه
الناس بواسطة اللغة ،وباطن ًا ال يدركه إالّ الذين اختصهم اﷲ بهذه المعرفة ،وهي تشمل غالة الصوفية
واالسماعيلية .يراجع  :الملل والنحل ( )292/1والفرق بين الفرق للبغدادي ص 296ود .محمود
عكام  :الموسوعة اإلسالمية الميسرة ط .دمشق 1415هـ ص ،483والموسوعة الحرة ويكيبيديا ،مصطلح
(باطنية) ،ويراجع  :فضائح الباطنية للغزالي .
واالسماعيلية تشمل فرق ًا كثيرة منها الدولة الفاطمية التي تأسست في تونس ،ثم شملت مصر وغيرها ،ومنها
القرامطة ،والحشاشون ،فالقرامطة نسبة إلى حمدان قرمط الذي كان اسماعيلي ًا نجح في ظل ضعف الدولة
العباسية في نشر الدعوة اإلسماعيلية الشيعية في العراق ،فأرسل أبا سعيد الجنابي إلى البحرين (وتشمل
البحرين في السابق  :مملكة البحرين الحالية ،ومنطقة االحساء والقطيف ) لنشر الدعوة هناك فانتشرت
فيها ،وفي اليمن ،والمغرب ،ووسط شمال فارس ،ولما ظهرت الدولة الفاطمية في تونس على يدي عبيد
اﷲ المهدي الذي ادعى أنه اإلمام الحادي عشر رفض القرامطة االعتراف بها فكونوا دولتهم في البحرين
وتبعتهم معظم قبائل الجزيرة العربية ،فهاجموا مكة المكرمة في موسم الحج وقتلوا زهاء ثالثين ألف ًا من
أهل مكة ،ومن الحجاج وسبوا النساء والذراري ،وخلعوا باب الكعبة ،وسلبوا كسوتها ،واقتلعوا الحجر
األسود من مكانه ،واحتملوه إلى بالدهم ،فبقي عندهم في البحرين زهاء  22سنة ثم أعادوه إلى مكة بعد
تهديد من الخليفة بجيش ال قبل لهم به  .يراجع  48/2( :ـ  )258ومروج الذهب ()381/4
واما الحشاشون فهم أتباع حسن الصباح المولود في 430هـ والهالك في  518هـ ،حيث أسس الطائفة
اإلسماعيلية النزارية الباطنية على أسس الغلو واالغتياالت للعلماء والقادة الصالحين أمثال نظام الملك،
يقول ابن السبكي ( :إن ابن صباح رأس الباطنية في ذلك الوقت دخل على المستنصر صاحب مصر فأكرمه،
وأمره أن يدعو إلى إمامته ،فعاد إلى خراسان ونواحي الشرق يضل الناس ،وأقام بقلعة الموت بناحية قزوين،
فبلغ ذلك نظام الملك فأرسل عسكر ًا ...فبعث هو لما علم بأنه ال قبل له بنظام الملك من يقتل نظام الملك
وصار االقدام على القتل منه للباطنية .يراجع  :طبقات الشافعية الكبرى ()324/4
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 4ـ التحدّ ي الداخلي المتمثل بفساد القلوب وأمراضها وشهوات النفوس وطغيانها،
وانحطاط األرواح ،وانهيارها ،وهذا التحدي هو أ ّم الفساد ،واهم األسباب لتفرق األمة
وتمزقها واقتتالها فيما بينها ،ولذلك أولى اإلسالم العناية القصوى بعالج هذه المشاكل
الداخلية من خالل العقيدة السليمة ،والتزكية والتربية وربط القلوب بخالقها ،وغرس
التقوى في داخلها ،وعالج أمراضها وأدوائها ،ومن خالل تزكية النفوس وملئها بالرضاء
واالطمئنان ،ومن خالل االرتقاء باألرواح وسموها وربطها بالمراتب السامية والدرجات
العالية ،وإبعادها عن سفاسف األمور ودناءتها.
وقد تصدى له معظم العلماء ،وعلى رأسهم األئمة  :الحارث المحاسبي (ت243هـ) من
خالل كتابه (بدء من أناب إلى اﷲ ،وآداب النفوس) وأبو عبد الرحمن السلمي (ت325هـ)
من خالل كتابه (آداب الصوفية) وأبو بكر الكَالباذي (ت380هـ) من خالل كتابه (التعرف
على مذهب التصوف) والشيخ جنيد البغدادي (ت297هـ) من خالل كتبه (القصد إلى اﷲ،
دواء األرواح ،دواء التفريط ،الفرق بين اإلخالص والصدق) وأبو طالب المكي (ت386هـ)
من خالل كتابه (قوت القلوب في معاملة المحبوب) وأبو القاسم القشيري (ت465هـ)
من خالل كتابه المشهور (الرسالة القشيرية) واإلمام الغزالي (ت505هـ) من خالل كتابه
الشهير (إحياء علوم الدين) والشيخ عبدالقادر الجيالني (ت561هـ) ،فهؤالء األئمة العلماء
وغيرهم ركزوا على تزكية القلوب ،وتطهيرها عن األمراض واألدواء المعنوية كلها ،وعلى
استغراق القلوب بالكلية بذكر اﷲ تعالى ،وربطها بالله تعالى ،والتجرد عن كل ما يشغلها عن
اﷲ تعالى .
فهذا الجانب مهم جد ًا وهو ما يسمى في القرآن الكريم بالتقوى والزهد وسالمة القلب،
واطمئنان النفس ورضاها ،وعلى ذلك آيات كثيرة ،وأحاديث صحيحة ،وأنها لو سميت
بالتصوف فال مشاحة في المصطلحات ،ولكن بشرط االلتزام بما جاء في كتاب اﷲ وسنة
رسوله ﷺ ،وال تكون فيه شائبة البدع المضلة ،والخرافات والضالالت.
تفرق المسلمون إلى :
 5ـ تحدّ ي الجمع بين العقل والوحي ،وبسبب هذا التحدي ّ

أ ـ طائفة يرون االعتماد الكلي على ظاهر النصوص فقط وال يهمهم بعد ذلك أنه يتفق
معها العقل أم ال ،مثل ( الظاهرية ) وهذا فهم ناقص بعيد عن مقاصد الشريعة .
ب ـ وطائفة أخرى ُيخضعون النصوص للعقول ،ويجعلونها حاكمة على النصوص
كالمعتزلة ،وهذا فهم خاطئ غير متكامل وال متوازن.
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ج ـ وطائفة ثالثة تهمهم الشعائر التعبدية (العبادات بمعناها الخاص) واالنشغال من
الناحية العلمية بالعلوم التكليفية فقط ،ومن الناحية القولية بالذكر والتسبيح والتهليل
أي
والتكبير ،ومن الناحية العملية االعتماد على البقاء في المسجد والتكايا والخانقاه دون ّ
عمل بل االعتماد على ما يأتيهم من صدقات الناس وخيراتهم ،فهؤالء يظنون أنهم وقفوا
أنفسهم لله تعالى .

فهؤالء القوم يجتمع فيهم الفهم القاصر ،والمنهج الخاطئ ،والمخالفة الصريحة لسيرة
سيد الخلق رسول اﷲ صلى اﷲ عليه وآله ،ولمنهج صحبه الكرام ،حيث ذكروا اﷲ كثير ًا
وتعلموا ،وعملوا كل ما في وسعهم في التجارة والزراعة والصناعة ونحوها ،وجاهدوا في
الصلوات انتشروا في األرض لالرتزاق تطبيق ًا لقوله تعالى ﴿ :
اﷲ حق جهاده ،وأنهم إذا أ ّدوا
َ ْ ُُ
َ ْ
لأْ َ ْ َ ْ َ ُ
َّ لاَ ُ َ َ
َ َ ً َّ َ َّ ُ
َ َ ُ َ
كمْ
هلل واذكروا اهلل ك ِثيرا لعل
ت الص ة فانت ِش ُروا فِي ا ر ِض وابتغوا ِمن فض ِل ا ِ
ف ِإذا ق ِضي ِ
ُْ ُ َ
حون﴾(.((5
تف ِل
وال يحتج لعدم عمل هؤالء بأهل الصفة ،فكانوا من الفقراء الذين يأتون إلى الرسول ﷺ
فال مأوى لهم وال أهل ،فيبني لهم ظ ً
ال بجريد النخل في مؤخرة المسجد النبوي الشريف
سمي هذا المكان بـ (الصفة) أو (الظلة) ثم أدخلت في المسجد في عهد الخليفة الوليد بن
عبدالملك.
وأهل الصفة كانوا مشغولين بتعلم القرآن الكريم ،وتلقي األحكام الشرعية واألحاديث
النبوية ،ولذلك كان أبو هريرة (وهو منهم) من أكثر الصحابة حفظ ًا لألحاديث النبوية،
باإلضافة إلى أنهم بمثابة جيش احتياطي للدفاع عن المدينة ،والمشاركة في الغزوات ،إذ ًا
فلم يكونوا مفرغين للذكر فقط ،بل كانوا بمثابة كتيبة جهادية احتياطية للدفاع والهجوم،
باإلضافة إلى أنهم لم يجدوا العمل في المدينة.

وفي نظري أن هذه األفكار الدائرة بين االفراط والتفريط حول النقل والعقل كانت
لها آثارها الخطيرة على مسيرة األمة من حيث التقدم والتأخر ،بل كانت بداية االنحدار
الحضاري لهذه األمة ،فقد استطاع الرعيل األول لألمة اإلسالمية أن يحقق حضارة عظيمة
خالل قرنين من الزمن ،بل وصلت إلى أوجها في عصر هارون الرشيد (ت191هـ) ،وابنه
المأمون (ت218هـ) ،ولكنها بدأت في االنحدار منذ انشغل المسلمون بالتنازع بين النقل
والعقل.
( ((5سورة الجمعة  /اآلية 10
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والتحقيق أن النقل أو الوحي بمثابة نور (أو هو نور) يضيء لنا الطريق ،وهو نفسه يدفعنا
نحو التعمير والحضارة ،وأنه ال يمكن للعقل المستقيم أن يتعارض مع النقل الصحيح،
وكذلك النقل الصحيح الصريح ال يمكن أن يتعارض مع العقل السليم ،وقد أ ّلف ابن تيمية
كتاب ًا عظيم ًا في أحد عشر مجلد ًا سماه (درء تعارض العقل والنقل) ،فأثبت فيه أن العقل
السليم ال يتعارض مع النقل الصحيح الصريح ،بل يشهد له ويؤيده ،ألن مصدرهما واحد
وهو اﷲ تعالى فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل ،وأن أي فكر يؤدي إلى إهمال
أحدهما على حساب اآلخر فهو فكر غير مستقيم(.((5
إن الغاية التي خلق اﷲ تعالى من أجلها اإلنسان تشمل تحقيق العبودية لله تعالى مع تعمير
الكون في ضوء المنح المرصود ،فهذه الغاية إنما تتحقق على وجهها األكمل باالعتماد على
العقل مع النقل .
وبالتالي فإن دور النقل (الوحي الصحيح) هو بيان ما يحتاج إليه االنسان من معرفة عالم
الغيب ،والشعائر ،واألحكام الشرعية (الحالل والحرام) في أنشطة اإلنسان ،وأن دور العقل
هو إدراكها وفهمها ،ثم التركيز على تعمير الكون واالبداع فيه بالعلم النافع والعمل الصالح
المصلح.

ثالث ًا ـ �أثر النظام التعليمي في تقدم الأمة �أو ت�أخرها :
إن تجارب األمم السابقة والحاضرة لتدل بوضوح على أن األمة تتقدم وتتحضر بتقدم
علومها وبرامجها ،وأنها كذلك تتأخر وتتخلف بتخلف علومها وبرامجها...

ذلك ألن البرامج والمناهج العلمية هي التي تصنع األفكار التقديمة ،وتدفع األمة نحو
التقدم واالبداع ،فالعلم كان دائم ًا وسيظل باعث الخيرات ،ومنير الظلمات ،وهو الجسر
الوحيد – بعد االيمان ـ للعبور إلى التقدم والنهضة ،والوسيلة الفعالة للمستقبل الزاهر
المشرق ،وهو نور اﷲ تعالى الذي يضيئ الطريق ،والشعلة الوهاجة التي ال تنطفئ ،والنواة
الفاعلة لصناعة الحياة..
لذلك زود اﷲ تعالى به آدم عليه السالم الذي جعله في األرض خليفة ،وطلب منه استعمار
األرض ،وبهذا العلم االستنباطي القابل للزيادة ،والتطور الدائم نجح آدم في االمتحان،
وعجز عنه المالئكة ألنهم مخلوقون ألداء مهمات ووظائف أخرى ،فلم يكن اختيار آدم
لمهمة التعمير واالستخالف بسبب توقع كثرة العبادة وعدم ووقوع العصيان منه ومن ذريته،

( ((5يراجع  :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية  11مجلد ًا ،تحقيق محمد رشاد سالم ،نشر جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 يغاد هرقلا نيدلا ىيحم يلع  .د  .أ/يعرشلا ميلعتلل جهانملاو جماربلل عورشم ملاعم

27

بسبب نوعية المهمة التي اختارها اﷲ تعالى آلدم ،ولذلك قال المالئكة في جوابهم لله
وإنما
ََ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ّ َ ََ ْ ُ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ َُ ّ ُ َ َ َ َ
الدماء ونحن نس ِبح بِحم ِدك ونق ِدس لك قال
تعالى ﴿أتجعل ِفيها من يف ِسد ِفيها ويس ِفك ِ
ّ َ َْ
َ ََْ َ
ِإنِي أعل ُم َما ال تعل ُمون﴾(. ((5

أول آية،
وللسبب نفسه أنزل اﷲ تعالى على رسوله الخاتم المبعوث رحمة للعالمين في ْ ْ
ْ
وأول سورة األمر بالقراءة الشاملة للكون واالنسان ،والكتب كلها فقال تعالى ﴿اق َرأ بِاس ِم
َ َّ
َ َ
َر ّبِك ال ِذي خل َق﴾(. ((5

وقد نهضت هذه األمة األمية بالعلم وتحققت له حضارة متقدمة شاملة خالل قرنين،
وظهرت فيها جامعات علمية متقدمة ،مثل بيت الحكمة ببغداد سنة 830م ،ثم جامعة
القرويين بفاس عام 859م ،ثم جامعة األزهر الشريف بالقاهرة سنة 970م ،ثم المدارس
النظامية ،وظهر فيها علماء مبدعون في مختلف مجاالت العلوم والصناعات والفنون.

وقد استطاع العلماء المسلمون ان يطوروا األساليب العلمية والمنهجية العلمية منذ
القرن الرابع الهجري حيث استطاع ابن هيثم استخدام التجريب والقياس الكمي للتمييز بين
مجموعة من النظريات في كتابه (البصريات) فصحح فيه الكثير في مجال البصريات ،وأثبت
تجريبي ًا ان الرؤية تتم بسبب أشعة الضوء التي تدخل العين ،واخترع أول جهاز يشبه الكاميرا
اليوم سميت (القمرة) للتدليل على الطبيعة الفيزيائية لألشعة الضوئية ،كما أنه يعتبر رائد ًا في
الفيزياء التجريبية ،وفي علم نفس اإلدراك البصري الذي يعتبر مقدمة لعلم النفس الطبيعي،
وعلم النفس التجريبي(. ((5
وتطورت الصناعات في العالم اإلسالمي حيث تمكن المهندسون المسلمون من اختراع
محركات وتوربينات المياه ،والتروس المستخدمة في آالت رفع المياه ،وبناء السدود،
وهكذا األمر في مختلف المجاالت وبخاصة في مجال الطب ونحوه.

وقد شهد بعلوا الحضارة اإلسالمية المنصفون من علماء الشرق والغرب حيث قال
لي قوف فيين ،وكيل وزارة الخارجية الصينية وعضو مجمع الخالدين
المستعرب الصيني ْ
اللغة العربية بالقاهرة ( :إن الحضارة اإلسالمية من أقوى حضارات األرض ،وأنها قادرة
( ((5سورة البقرة  /اآلية 30
( ((5سورة العلق  /اآلية 1
( ((5يراجع :موسوعة علماء المسلمين ،وباول فللي مقالته في جريدة االنديبيندت البريطانية بتأريخ  20ـ
 3ـ  2006بعنوان  :كيف غير المخترعون المسلمون وجه العالم ،وموقع الحزيرة نت في  24ـ  11ـ 2009
بحث حول  :نهضة الغرب على أكتاف العرب ،ود .فؤاد شركين في مقابلته في برنامج بالد حدود على قناة
الجزيرة بتأريخ  21ـ  12ـ 1005
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على اجتياز أي عقبات تواجهها ،ألنها حضارة إنسانية الطابع ،عالمية األداء ،ورفيعة القدر
علمي ًا وفكري ًا وثقافي ًا) ،ويقول توماس أرنولد  ( :كانت العلوم اإلسالمية وهي في اوج
عظمتها تضيء كما يضيء القمر فتبدد غياهب الظالم الذي كان ي ّلف أوروبا في القرون
الوسطى) ،ويقول تومبسون ( :إن انتعاش العلم في العالم الغربي نشأ بسبب تأثر شعوب
غربي أوروبا بالمعرفة العلمية العربية ،وبسبب الترجمة السريعة إلى الالتينية) ويذكر في
مكان آخر أن والدة العلم في الغرب كان من إنجاز المكتبات اإلسالمية ،ويقول روبرت
بريفولت ( :إن القوة التي غ ّيرت وضع العالم المادي كانت من نتاج الصلة بين الفلكيين
والكيميائيين والمدارس الطبية في البالد اإلسالمية...إن معظم النشاط األوروبي في مجال
العلوم الطبيعية إلى القرن الخامس عشر الميالدي كان مستفاد ًا من علوم العرب ومعارفهم)
ويقول آدم متز في كتابه (الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري)  ( :ال يعرف التأريخ
أمة اهتمت باقتناء الكتب واالعتزاز بها مثل ما فعل المسلمون في عصور نهضتهم وازدهارهم
فقد كان في كل بيت مكتبة)(.((5

وأوروبا كانت تعيش عصر الجهل والظلم والظلمات ولم تتقدم إالّ بعد إصالح النظام
التعليمي والنظام السياسي ،والفكر الديني ،ففي عصر شارلمان الكبير حينما أهداه الخليفة
هارون الرشيد ساعة صناعية( ((6قال من حوله من القسيسيين والمستشارين  :إنها يحركها
الجن أو الشيطان فكسروها.

ثم أخذوا المناهج العلمية لدى المسلمين وبخاصة المنهج العلمي التجريبي فتحققت
الحضارة والتقدم ،ولكنهم أضافوا إضافات واخترعوا اختراعات فوصلوا إلى ما صلوا إليه
اليوم.
وهكذا اليابان ،وكوريا الجنوبية ،لم تتقدما إالّ من خالل تغيير البرامج والمناهج العلمية،
وأكبر دليل على ذلك ألمانيا الشرقية كانت في ظل االتحاد السوفيتي تعاني من الجهل

( ((5يراجع لجميع هذه األقوال موثقة في  :موسوعة د .عماد عجوة
( ((6ذكر المؤرخون أن هذه الساعة كانت مصنوعة من النحاس األصفر بارتفاع أربعة أمتار وتتحرك بوساطة
قوة مائية ،وعند تمام كل ساعة يسقط منها عدد من الكرات المعدنية ،يتبع بعضها البعض اآلخر بحسب عدد
الساعات فوق قاعدة نحاسية فتحدث رنين ًا جمي ً
ال في إنحاء القصر ،ثم يفتح باب من األبواب االثني عشر
المؤدية إلى داخل الساعة ،ويخرج منه تمثال متحرك على شكل فارس صغير يدور حول الساعة ،ثم يعود
إلى المكان الذي خرج منه ،وعندما تحين الساعة  12يخرج  12فارس ًا مرة واحدة يدورون دورة كاملة ،ثم
يعودون من حيث أتوا ،وتغلق األبواب خلفهم .
يراجع  :موسوعة ويكيبيديا الحرة ،موضوع هارون الرشيد ،ومصادرها .
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والتخلف والفقر ،في حين أن ألمانيا الغربية التي خرجت مدمرة من الحربين العالميتين
أبدعت وتقدمت تقدم ًا هائالً.

فالمناهج والبرامج العلمية في ظل الحرية والديمقراطية لهما تأثيرهما الفعال في تقدم
الشعوب ونهضتها وحضارتها ،والعكس أيض ًا صحيح .
بين اإلصالح الديني وإصالح التعليم الشرعي:

تدل تجارب األمم على مر التأريخ على أن اإلصالح الديني مرتبط بإصالح النظام
التعليمي ،وذلك ألن األمة في غالبها مرتبطة بعلمائها ،ومتأثرة بآرائها ،فإذا كانوا قادة هداة
وقدوة أتقياء ،وربانين فقهاء ،ومربين حكماء ،فإن األمة تتعلم منهم الفقه والحكمة والرشد
والسداد ،أما إذا لم يكونوا كذلك فيحدث عكس ذلك بال شك بصورة عامة .

ال يستطيع أحد تأثير الدرس األسبوعي الواجب على جميع المسلمين المكلفين ان
يسمعوها وهو خطبة الجمعة التي يسمع لها مئات الماليين من الناس ،فلو كانت الخطبة
مخدومة من حيث العلم وااللقاء واألسلوب والمحتوى واإلخراج فكم كان لها تأثير في
تشكيل العقل اإلسالمي المتزن الحكيم المبدع المتحضر.
أما لو كانت هذه الخطب كلها او معظمها ال تحمل علم ًا وال فكر ًا وال رأي ًا ،بل تحمل
الكراهية والتفسيق والتكفير ،أو تحمل أفكار ًا صغيرة ،وقضايا حقيرة ،فإن األمة في معظمها
تتأثر بما تسمع ،فكيفما تكون الخطب تشكل العقول على مقدارها ،فهي بمثابة المؤشر
والمعيار لعقول قائليها والمتأثرين بها.

والخالصة أننا إذا أردنا إصالح األمة وتجديد الدين وإصالح الفكر الديني فعلينا أوالً
أن نصلح البرامج والمناهج الخاصة بالتعليم الشرعي الذي هو المحضن الحقيقي لتخريج
العلماء الشرعيين والدعاة والخطباء المؤثرين ليقوموا بدورهم في اإلصالح والتجديد،
والتغيير والتربية والتزكية.
التأريخ يعيد نفسه ،والصراع بين المذاهب والفرق ُيحسم بالمدارس والمناهج:

يدب في الخالفة العباسية منذ القرنين الرابع والخامس الهجريين عندما
بدأ الضعف ّ
تمكنت الفرقة اإلسماعيلية من إنشاء الدولة الفاطمية في تونس عام ...هـ ثم قويت شوكتها
بالهيمنة على مصر في عام  ....هـ ،حيث ادرك مؤسسها أن استمرارهم متوقف على نشر
المذهب الشيعي اإلسماعيلي من خالل المدارس والحلقات والدعاة ،فأنشأوا عدة مدارس
لتدريس المذهب الشيعي اإلسماعيلي ومنع دراسة بقية المذاهب في المناطق التي سيطروا
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عليها ،حتى روي أنه جلد شخص وحبس ألنه وجد معه كتاب الموطأ ويدرسه في األزهر،
ومن هذه المدارس (الجامعات) مدرسة األزهر (جامع األزهر) التي أنشأها المعز لدين
اﷲ الفاطمي عام 361هـ ،وقائده جوهر الصقلي ،لتكون جامعة لنشر المذهب الشيعي
اإلسماعيلي في العالم اإلسالمي كما أنشأ الحاكم بأمر اﷲ مدرسة (جامعة) سماها (دار
الحكمة عام 395هـ) كان طابعها العام لدراسة العلوم الطبيعية مع تدريس المذهب الشيعي
اإلسماعيلي فقط ،باإلضافة إلى مدارس أخرى في جميع المدن التي سيطروا عليها.

وفي المشرق والمغرب بذل البويهيون الشيعة جهودهم لنشر مذهبهم من خالل
المدارس ،وشجعوا على نشر األفكار الباطنية في سوريا والعراق ،فظهر ناصر خسرو ومن
فكون فرق ًا لالغتياالت وحصون ًا ألتباعهم وقام إبراهيم ينال ،ثم ألبسا
بعده حسن الصباح ّ
سيري في الموصل وبغداد بإثارة الفوضى في بغداد والموصل اوشكت أن تقضي على
الخالفة العباسية ،ولكن الخالفة بالتعاون مع السالجقة استطاعت أن تقضي على هذه
الفوضى ،وإعادة األمن والهدوء إليهما ،ولكن الحركة الباطنية ظلت نشيطة في خراسان بل
كانت األفكار الباطنية شائعة في العراق ،وفارس وغيرهما.
ولذلك فإن الوزير العالم الرباني الحسين بن علي بن إسحاق الطوسي المشهور بنظام
الملك الذي استوزره السلطان ألب أرسالن عام 455هـ ،أدرك أن المعركة ال يمكن حسمها
عسكري ًا ،وإنما الحسم يكمن في الحسم الفكري من خالل نشر المدارس النظامية لنشر
اإلسالم الصحيح ،فأقنع السلطان بذلك ،ووضع ميزانية كبرى لتحقيق هذا الهدف ،فبنى
مدارس كبرى ـ وهي جامعات في حقيقتها ـ في معظم البالد المؤثرة أو المتأثرة بالفكر
الشيعي والباطني ،في العالم اإلسالمي في ذلك الوقت ،يقول اإلمام تاج الدين السبكي
في طبقاته  ( :وبنى مدرسة ببغداد ،ومدرسة بأصبهان ،ومدرسة بالبصرة ،ومدرسة بمرو،
ومدرسة بأمل طبرستان ،ومدرسة بموصل ،ويقال  :إن له في كل مدينة بالعراق ،وخراسان
مدرسة ،وله بيمارستان نيسابور ،ورباط ببغداد)( ((6وكانت لكل مدرسة (جامعة) ميزانية
ضخمة تصرف عليها فنجحت نجاح ًا منقطع النظير.
ولما أدرك الباطنية خطورة هذا الوزير اغتالوه في ليلة الجمعة العاشر من شهر رمضان عام
485هـ ،ومن أقواله حينما عاتبه السلطان بأنه يصرف معظم أموال بيت المال على المدارس،
ر ّد عليه  :بهذه المدارس تُث ّبت السلطنة ،و ُي َّمكن مذهب أهل السنة وتتقدم الدولة(.((6

( ((6طبقات الشافعية الكبرى ،بتحقيق عبدالفتاح الحلو ،ومحود الطناجي ط .عيسى الحلبي بالقاهرة
 309/4( 1966ـ  )328والبداية والنهاية ( )140/12والعبر ( )307/3والكامل البن األثير ()70/10
وفيات األعيان ( )395/1والمنتظم ()64/9
( ((6يراجع المصادر السابقة
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وقد استهدف نظام الملك تحقيق األهداف اآلتية:

 1ـ إعداد أكبر عدد ممكن من العلماء في المذهب السني لحماية مذهب أهل السنة
والجماعة ،ولنشره في جميع األقاليم.
يفل الحديد إالّ
 2ـ محاربة الفكر الباطني المتطرف بالفكر السني المعتدل وكما يقال (ال ّ
بالحديد) .
 3ـ إنشاء جيل من المعلمين ليقوموا بتعليم األمة دينهم الحق.

 4ـ تهيئة قادة المستقبل الجامعين بين العلوم الشرعية والعلوم النافعة في عصر نظام
الملك ،ليكونوا قادة المستقبل ،وضمن الموظفين في دواوين الدولة ومؤسساتها ،حيث كان
هناك نقص كبير في هذا المضمار.

ولذلك أولى نظام الملك عناية كبرى بالمنهج والبرنامج وبالمناطق الجغرافية والبيئية
المناسبة ،وكان من نتاج هذه المدارس نور الدين الزنكي ووالده ،وصالح الدين األيوبي،
والعلماء الذين كانوا حوله أمثال القاضي الفاضل ،والقاضي الحكاري ،وابن شداد من
العلماء المجاهدين الملتفين حول صالح الدين األيوبي المجاهد العالم .
وهكذا حينما قضى صالح الدين على الدولة الفاطمية عام 567هـ َع ِل َم ِع ْل َم اليقين بان
فحول جامعة
هذا وحده ال يكفي بل ال بدّ من إزالة الفكر الشيعي اإلسماعيلي بفكر صحيحّ ،
األزهر من جامعة رافضية اسماعيلية إلى جامعة سن ّية ،ولكن ذلك لم يكن سهالً ،لذلك أنشأ
خمس ًا وعشرين مدرسة (جامعة) في القاهرة وحدها لدراسة العلوم الشرعية والمذاهب
الفقهية من الشافعية ،والحنفية ،والمالكية ،باإلضافة إلى تدريس العلوم األخرى ،وفعل مثل
ذلك في جميع البالد التي حكمها االسماعيليون كما بنى صاحبه العالم المجاهد الرباني
القاضي الفاضل بأمر من صالح الدين جامعة عام 580هـ لدراسة العلوم الشرعية وألحق بها
ضمت مائة ألف مجلد من مختلف العلوم والمذاهب والفنون.
مكتبة ّ
وكل هذه المدارس تركز على المذهب السني والقضاء على معالم المذهب اإلسماعيلي
الباطني ،باإلضافة إلى العلوم األخرى.

وقد نجح صالح الدين و َم ْن معه من العلماء من خالل هذه المدارس التي نشروها في
جميع المناطق واألقاليم التي كانت تحت سلطانه ،ومن خالل إرجاع علماء المالكية الذين
ّفروا من بطش الفاطميين إلى ديارهم لنشر المذهب المالكي ،وساعده في ذلك سعة صدره
وعدم تعصبه لمذهبه ،حيث أمر بنشر المذهب المالكي في جميع المناطق التي كان مطبق ًا
فيها قبل ظهور الدولة الفاطمية.
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الحسم بالمدارس والمناهج:

جلي أن المدارس والمناهج
من خالل العرض السابق الموجز البسيط تب ّين لنا بوضوح ّ
هي التي نشرت المذهب اإلسماعيلي ومكنّته ،ثم إن المدارس النظامية وغيرها والمدارس
الصالحية (نسبة إلى صالح الدين األيوبي) وغيرها هي التي حسمت المعركة لصالح
المذهب السني ومكنّته.
أي أثر في جميع المناطق التي هيمنت
فعلى سبيل المثال لم يبق للمذهب اإلسماعيلي ّ
عليها الدولة اإلسماعيلية بعد سقوطها ،حيث قضت المدارس الصالحية عليه ،وكذلك
استطاع نظام الملك من خالل مدارسه أن يقضي على المذاهب الباطنية التي انتشرت في
خراسان والعراق ونحوهما.
الموجهة
يتمكن وينشتر من خالل المدارس
ّ
إذن فالمعركة تحسم بالفكر والفكر الصحيح ّ
المبرمجة الهادفة الهادية الهادئة .
واليوم تقوم إيران بنشر المذهب الشيعي عن طريق المدارس والجامعات ،وجلب
الطلب للدراسة إلى إيران.

الق�سم الثاني:
معالم م�شروع للبرامج والمناهج للتعليم ال�شرعي :

وأتحدث في هذا القسم عن :

• تجربتي الشخصية مع التعليم الشرعي

• البرنامج التقليدي للتعليم الشرعي في المدارس الشرعية (في كوردستان العراق،
وتركيا ،وإيران).
• اإليجابيات والسلبيات

• ضرورة التطوير في المناهج والمحتوى
• المشروع المقترح

• س ْبق بعض الصحابة بضرورة المنهج
• مالحق لمدارس ومعاهد نموذجية
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تجربتي ال�شخ�صية مع التعليم ال�شرعي التقليدي ،ومالحظاتي عليه:
تمهيد
أراد اﷲ سبحانه وتعالى أن أنشأ في بيئة علمية ،فكان في أسرتي من طرف الوالدين علماء
كابر ًا عن كابر أحسبهم أنهم كانوا ربانيين ،أوقفوا أنفسهم لخدمة العلوم اإلسالمية ،وللدعوة
واإلصالح ،ولكن الظروف والقوانين واألنظمة التي هيأها االستعمار ،والحكومات السارية
على منهجها كانت تؤدي – في الظاهر ـ إلى انقراض مدارس العلوم الشرعية ،والتعليم
الشرعي الملحق بالمساجد ،حيث لم يكن هناك أي رعاية لها ،وألهلها ،بل كانت القوانين
ضدها مادي ًا ومعنوي ًا .
فمن الناحية المادية كانت رواتب األئمة والخطباء والمدرسين الذين يدرسون في
المدارس الشرعية أو في المساجد قليلة جد ًا أقل بثالثة أضعاف من راتب المعلم في
المدرسة االبتدائية ،فلم يكن الراتب كافي ًا لربع الشهر ،كما أن معظمهم لم يكن لديهم رواتب
أصالً ،ولذلك فهم يعيشون حالة من الضنك والحاجة إالّ إذا كان لهم دخل من مصدر آخر.
ومن الناحية المعنوية فإن اإلجازات العلمية التي ال تمنح إالّ بعد النجاح في اثني عشر
علم ًا وتستغرق سنوات طويلة لم تكن معترف ًا بها ،كما أن األفالم والمسلسالت ،والمقاالت
والمسرحيات تظهر العالم الشرعي بمظهر غير الئق ،ولذلك كان أوالد العلماء والمؤثرين
يتركون المدارس الشرعية .

وزاد الطين ب ّلة أنه حدث انقالب عسكري بالعراق في  14تموز  1958بقيادة الزعيم
عبدالكريم قاسم الذي تبنى الفكر الشيوعي وتبعه معظم الشعب العراقي زعم ًا منهم أنه
يحول العراق إلى جنة اﷲ في األرض ،فانتشر اإللحاد والهجوم العلني على اإلسالم بشكل
لم يسبق له مثيل في العراق.

وأتذكر أن والدي رحمه اﷲ حينما وصله الخبر تألم كثير ًا قال لنا بالحرف الواحد  :إن
هؤالء االنقالبيين قتلوا الملك فيصل الثاني وأركان حكمه ظلم ًا وعدوان ًا وبشكل يخالف
جميع قيمنا اإلسالمية ،واإلنسانية ،وأنهم اعتدوا على أجسادهم وهم موتى ،فأين كرامة
الموتى؟ والذي يؤلمني أكثر أن معظم الشعب صفقوا ويصفقون لهذه الفتنة ،والذي أخشاه
ان اﷲ تعالى يبتلينا بفتن كقطع الليل المظلم ،وان العراق لن يرى الخير واالستقرار إلى ما
شاء اﷲ .
وفع ً
ال لم يعرف العراق االستقرار واالزدهار منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا .
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وقد أصدر عبدالكريم قاسم مجموعة من المراسيم والقوانين إلبعاد الدين تمام ًا عن
الحياة ،ولمحاربة التعليم الشرعي ،حيث ألغى بموجبها جميع المعاهد والمدارس الشرعية
وكليات الشرعية الموجودة في عصر الملك (على الرغم من ضعفها) ،وأخطر من ذلك
ولتحفيف المنابع أصدر قرار ًا آخر بتحويل خريجي المدارس الشرعية أصحاب اإلجازات
العلمية من العلماء وأئمة المساجد وطلبة العلم إلى معلمين في المدارس االبتدائية برواتب
مجزية وشجعهم على االبتعاد تمام ًا عن الدين..

في هذه األجواء أخرجني والدي من المدرسة الحكومية حيث كنت طالب ًا في الصف
الرابع االبتدائي ،وقال لي  :يا علي  :هل تعلم ان أسرتك عن طريق والدك ووالدتك لم تخل
من العلماء منذ مئات السنين؟ قلت  :نعم ،قال  :هل تعلم بأن خالك الكبير العالمة الشيخ
مصطفى القره داغي الذي أخذ اإلجازة العلمية من والده ،ثم هو من والده إلى عدة أجداد،
كانوا من كبار العلماء أصبح أوالده بعيدين عن العلوم الشرعية ؟ قلت نعم ،ثم قال  :هل تعلم
أن عمك الشيخ نجم الدين العالم المعروف في السليمانية الذي هو امتداد لجده العالمة
الشيخ عبدالرحمن أصبح هو اآلخر بدون توريث علمي ألوالده الذين اتجهوا نحو التعليم
المدني؟ قلت نعم ،ثم سرد لي بقية أعمامي واخوالي ،ثم سرد سيرة علماء اجالء آخرين ترك
أوالدهم العلوم الشرعية .لذلك كله إنني عزمت عزم ًا جازم ًا بعد االستخارة ومشورة أمك
التي رحبت بذلك أكثر مني ،عزمت على أن أخرجك من المدرسة الحكومية االن حيث
أخاف إن أعطيتك فرصة أخرى ستستمر وتتجه نحو العلوم المدنية مع تشويقاتها .
وقد عهدت اﷲ تعالى أن أوقفك لله تعالى ولخدمة العلوم الشرعية حتى ترث أعمامك
وأخوالك القره داغيين من حيث العلم الشرعي.

ولما وصل هذا الخبر إلى عشيرتنا من الجانبين (األب واألم) انزعجوا فجاء عدد منهم
فقالوا لوالدي  :ما الذي جرى لك ؟ فكيف تضيع مستقبل ولدك الذكي ؟ حرام عليك ،يا
شيخ  :ال توجد مدرسة شرعية ،وال معهد وال كلية ،حيث ألغاها الزعيم ؟!!

قال والدي  :المستقبل بيد اﷲ تعالى ،ولو صدقت انا ،وصدق ولدي مع اﷲ ،فلن يضيعه،
همي الوحيد ان ال يضيع اآلخرة ،ولذلك فوضت أمره إلى اﷲ تعالى.
ثم إن ّ
دراستي:

كانت والدتي بجهودها الطيبة (ألبسها اﷲ تعالى مع والدي تاجين من النور في الجنة
الفردوس) جعلتني أختم القرآن الكريم وأحفظه ،وان أقرأ كتاب (فتح القريب) في الفقه
الشافعي البن شجاع ،بجانب دراستي في المدرسة..
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ثم سلمني والدي إلى عمي ثم خالي الكبير ،وعدد من كبار علماء القره داغ والسليمانية،
ودرست ما يأتي :
أوالً – في علم النحو

 1ـ العوامل المائة ،وحفظتها.

 2ـ العوامل للبركوي ،المصحوبة مع كتاب االظهار حيث حفظتها .
 3ـ االظهار للبركوي ،وحفظته

 4ـ االنموذج ،حيث حفظته إلى المنصوبات
 5ـ الكافية البن حاجب ،وحفظته

 6ـ ألفية ابن مالك مع شرح البهجة المرضية للسيوطي ،حيث حفظت منها  700بيت
ثاني ًا – في علم الصرف

 1ـ تصريف الزنجاني ،حفظته

 2ـ تصريف مال علي ،حفظته ،وقرأته مع بعض شرحه ،والحواشي الصعبة مثل حاشية
الفزلجي
 3ـ الشافية البن حاجب مع شروحها (دون حفظ)
ثالث ًا – علوم البيان والمعاني والبديع
 1ـ االيضاح للقزويني ،حفظته

 2ـ المختصر شرح تلخيص المصباح للتفتازاني ،قرأت المتن والشرح ،وحفظت أجزاء
ًمن المتن
 3ـ المطول وهو شرح مطول على تلخيص المفتاح (دون حفظ) .
رابع ًا – علم أصول الفقه

 1ـ جمع الجوامع البن السبكي ،حيث حفظت من بدايته إلى االجتهاد والتقليد

 2ـ لب األلباب للقاضي زكريا النصاري
 3ـ جزء من المستصفى للغزالي
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خامس ًا – علم الفقه ،والفرائض

 1ـ فتح القريب ألبي شجاع حفظته

 2ـ فتح المعين ،ثم حفظ جزء منه ،مع شرح إعانة الطالبين
 3ـ الزبد مع الحفظ .

 4ـ المنهاج مع شرحة ،للخطيب الشربيني

 5ـ تحفة المحتاج ،قرأت منه  :كتاب النكاح ،وكتاب الطالق ،مع مالحظة حواشيها.

 6ـ المنهج مع شرحه ،للقاضي زكريا األنصاري.

 7ـ ودرست الهداية للمرغيناني مع حفظه – كما سيأتي ـ
سادس ًا – التفسير

 1ـ تفسير البيضاوي ،معظمه

 2ـ جزء من تفسير الكشاف ،مع حواشيه
 3ـ علوم القرآن لبعض المعاصرين

 4ـ كانت في مدرستنا أوقات خاصة للمناقشات لتفسير القرآن الكريم ،وإعرابه ،حيث
كنا نخصص ليلة الجمعة لهما.
سابع ًا – الحديث

 1ـ علوم الحديث ،مثل نخبة الفكر للحافظ بن حجر

 2ـ الترغيب والترهيب (أجزاء منه)
 3ـ رياض الصالحين

* الكتابان األخيران لم يكونا ضمن المنهج ،ولكن شيوخي أصروا عليهما
ثامن ًا – علم الوضع:

ـ دراسة رسالة في علم الوضع.

تاسع ًا – وفي مجال الشعر والعروض حفظت الكثير من أشعار الجاهلية ،واإلسالم،
وعلم العروض ،وكانت مدرستنا تخصص ليلة الثالثاء للمطارحات الشعرية وإنشاد الشعر
ونحو ذلك .
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عاشر ًا ـ علم المنطق :
 1ـ إيساغوجي ،حفظ ،ودرسنا شرحه أيض ًا
 2ـ تهذيب المنطق للتفتازاني
 3ـ شرح المطالع للبيضاوي
 4ـ كلنبوي البرهان مع شرحه للشيخ العالمة ابن القره داغي

حادي عشر ـ العقيدة وعلم الكالم

 1ـ تهذيب الكالم ،الحفظ ،مع شرحه للنسفي

 2ـ تهذيب الكالم ،الحفظ ،مع شرحه للشيخ وسيم المردوخي
 3ـ الفضيلة شريح الوسيلة

 4ـ شرح المواقف للقاضي عضد ،وهذا يدرس بعمق عند علماء مشهورين بذلك ،وكانوا
ق ّلة ،وهو آخر كتاب في المنهج .

ثاني عشر ـ علم الفلك واالسطرالب ،حيث درست مقدمة في المبادئ األساسية فقط،
ثم كتاب العاملي مع االستعانة بالشروح ،وهذا العلم كان فيه قليل من العلماء.

فهذه هي العلوم األساسية مع كتبها التي ذكرتها هي التي درستها ،وكانت المنهج المتبع
حيث يسمى اإلجازة فيها بـ ( اإلجازة العالية) ،ولكن لم يكن كل الطلبة يدرسون كل هذه
الكتب التي درستها في كل علم ،بل إن بعضهم لم يكونوا يدرسون علم الفلك ،وهكذا.
وربما بعضهم يدرسون أكثر مما ذكرت.
مالحظاتي على هذا المنهج :

أوالً – اإليجابيات ،وهي كثيرة جد ًا ،منها:

ُخرج علماء أقوياء
 1ـ أن هذه العلوم بكتبها التي ذكرتها تبني البنية األساسية للعلماء وت ّ
ُخرج علماء موسوعيين في اثني عشر علم ًا .
في هذه العلوم ،وأنها ت ّ
 2ـ االهتمام بعلوم اآللة والعلوم المساعدة لفهم الكتاب والسنة ،واالستنباط أو االجتهاد
فيها.
 3ـ إرسال الطلبة (كما كان الحال في مدارسنا) إلى الدعوة إلى اﷲ تعالى خالل شهر
رمضان المبارك ،حيث كان على كل طالب أن يخرج إلى إحدى القرى التي ليس لها إمام،
فيقوم باإلمامة والوعظ ،وصالح التراويح ألهل القرية .
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ثاني ًا ـ السلبيات:

في نظري ُيعدّ من أهم السلبيات ما يأتي :

 1ـ عدم االهتمام الكافي بالتزكية وعلوم األخالق واآلداب في معظم المدارس.

 2ـ االستغراق في الوسائل دون العناية المطلوبة بعلوم المقاصد والغايات .

 3ـ عدم االهتمام بتعليم اللغات ،وبخاصة لغات العصر كاالنجليزية ،والفرنسية
واأللمانية .
 4ـ عدم االهتمام بعلوم العصر ،والقضايا المعاصرة ،وإنما االستغراق في الماضي.
 5ـ عدم االهتمام بالتدريب على االستنباط والترجيح ناهيك عن االجتهاد .

 6ـ عدم االهتمام بالمقارنات الفقهية داخل المذهب الفقهية فاالهتمام دائم ًا بالمذهب
السائد .وهنا أبوح جزء ًا من السر وهو أنني حفظت كتاب الهداية للمرغيناني في الفقه الحنفي
بالكامل ما عدا الجزء األخير الخاص بالعبيد ونحوهم ،في قصة لطيفة ليس هذا وقت ذكرها.
 7ـ عدم االهتمام بالعلوم اإلنسانية وبخاصة علوم االجتماع ،والنفس ،والتربية،
واالقتصاد ،والتأريخ والجغرافيا ونحوها بصورة عامة .
 8ـ عدم العناية بالجوانب التجديدية والتطويرية في العلوم بصورة عامة .

البرنامج التقليدي للمدار�س ال�شرعية ال يختلف كثيراً عما ذكرته:
علي فع ً
ال هو ـ في محتواه العام ـ برنامج
وحسب معلوماتي أن البرنامج الذي ذكرته و ُط ّبق ّ
موضوع منذ حوالي عشرة قرون ،وهو برنامج مطبق بصورة عامة في العراق وإيران وتركيا،
وباكستان ،والهند ،وبنغالديش ،وحتى جامعة الزهر الشريف قبل تطويرها في عام 1960م.
برنامج بعض الدول األخرى:

وفي بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية برنامج العلوم الشرعية يعتمد على
الجوانب العقدية بصورة مركزية على منهج السلفية ،أترك المجال الثنين من الباحثين
السعوديين الكرام للتعليق عليه ،وهما األستاذ إبراهيم سكران واألستاذ عبدالعزيز القاسم
حيث يقوالن  ( :لقد ركزنا في مراجعتنا لمناهج العلوم الشرعية في التعليم العام للبنين على
مجموعة من وسائل التقويم الفقهية  )....ثم قاال  ( :إن أخطاء المناهج الحالية تؤذي عالقة
المسلمين بعضهم ببعض أكثر من تحريضها على غير المسلمين ،.....قد بينت لنا دراسة
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المقررات أن اضطرابا شديدا يموج بمحتوياتها ،في قضايا جوهرية تمس طمأنينة الطالب،
وحقوق المسلمين ،وأصول التعامل مع غير المسلمين من أهل الكتاب والمشركين ،وقواعد
التعامل مع المعارف والحضارات ،وهو اضطراب يخالف أصول الشريعة)(. ((6

لقد قسما بحثهما إلى  :مدخل ،وخمسة فصول ،وخاتمة ،حيث يقوالن في الفصل األول
الخاص بالموقف من المخالف بين العدل والتعبئة  ( :بيد أن واقع مقرراتنا المدرسية لم
تنجح في تقديم رؤية متسقة في هذه القضايا ،بل كان االضطراب والتناقض هو السائد في
ما عرضته المقررات من أصول و تعليمات ،فتارة يتحدث المقرر بدقة فقهية عن اآلداب
اإلسالمية الرفيعة وأخالقيات التعامل ،خاصة في سياقات التقرير النظري ،لكنه يعود ليقدم
مواقف مناقضة وموهمة في المستوى التطبيقي في حديثه عن التعامل مع المخالفين ،وهذا
االضطراب يوقع الطالب في مأزق يصعب معه تكوين موقف فقهي دقيق لدى الطالب يتسق
مع القواعد الشرعية ،األمر الذي يؤدي إلى اضطراب التكوين األخالقي للطالب في موقفه
من المخالف ،و تكاد تختزل قواعد األخالق لتتحول إلى امتيازات خاصة تقدم للموافق،
الذي تركت المقررات تحديد أوصافه لمعايير غامضة مضطربة كما سيأتي) ثم استعرض
الباحثان بعض النصوص المقررة مثل( :الفرق المخالفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة
وصوفية حيث قلدوا من قبلهم من أئمة الضالل ،فضلوا وانحرفوا)( .((6ويؤكد أوصاف
الضالل واالنحراف فيقول (:قول الفرق الضالة ..المنحرفون عن منهج السلف) ثم يذكر
منهم ( :األشاعرة ،والماتريدية)(.((6

ويقدم للطالب قواعد تكفيرية مجملة عن األشاعرة و الماتريدية ،وكافة المخالفين في
تفسير نصوص الصفات اإللهية كقوله (:من نفى ما وصف اﷲ به نفسه ،أو وصفه به رسوله،
فقد كفر)( ،((6ففي هذا النص عدوان على جمهور علماء األمة و أتباعهم إذ ال قائل بالتكفير
في هذا المقام بند االطالق ،و ما عالقة الطالب حديث السن بدقائق أحكام التكفير هذه ،ثم
أليس في هذه النصوص تهوين لقواعد تعظيم التكفير و عظيم خطره.

( ((6مقدمة بحثهما القيم  :المقررات الدراسية الدينية ،أين الخلل ،قراءة في فقه التعامل مع اآلخر ،والواقع
والحضارة في المقررات المعتمدة في المدارس السعودية ،البحث مقدّ م إلى ملتقى الحوار الوطني الثاني
 /مكة المكرمة عان 1424هـ
( ((6مقرر التوحيد – الصف األول ثانوي – 12
( ((6مقرر التوحيد – الصف الثاني ثانوي – القسم الشرعي – 37
( ((6مقرر التوحيد ـ الصف الثاني ثانوي ـ القسم الشرعي ـ 38
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والمقرر يعتبر التحريف كفر ًا ،ومع ذلك يجعل تأويالت األشاعرة تحريف ًا كما
يقول (:التحريف اللفظي يكون بتغيير الكلمة بزيادة أو تغيير شكل كتحريف األشاعرة.((6()..

وتزداد حدة التصعيد مع أقوال المخالفين فيقول( :من رد شيئ ًا من نصوص الصفات،
أو استنكره بعد صحته ،فهو من الهالكين)( ((6ويعرض بعض ممارسات المسلمين
بمبالغة و تهويل تنطلق باألخطاء إلى مستويات مشبعة بالتضليل من الطبيعي أن تربك
االنضباط الشرعي للطالب مع المخالفين فيقول مثال  (:االحتفال بمناسبة المولد النبوي
وهو تشبه بالنصارى..فيحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلون ..ويحضر جموع كثيرة
من دهماء الناس وعوامهم..،وال يخلو من الشركيات والمنكرات).. (69
وبعد أن يصنف المقرر هؤالء المخالفين في خانة المبتدعين الضالين دون تفصيل أو
تدقيق ،يقدم قواعد للتعامل معهم تتعارض مع القواعد الشرعية للتعامل مع المخالف التي
سبق أن عرض جانب ًا منها فيقول (:تحرم زيارة المبتدع ،ومجالسته)(.((7

كما يشير المقرر إلى بعض التفسيرات العدوانية السلبية غير الالئقة في تفسير سلوك
المخالف المسلم ،و من ذلك افتراض التواطؤ في عالقة المخالف بالمستعمر ،كما يقول
المقرر  (:يجب أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدعة على نشر بدعتهم ،وتساعدهم على
ذلك بشتى الطرق)(.((7
وهذا األسلوب في التشكيك بالمخالف المسلم يسهم في إضعاف أخالقيات الطالب
و يوهن حسن الظن بالمسلمين في وجدان الطالب ،األمر الذي قد يحطم ما سبق بناؤه من
آداب االختالف(.((7

ثم يتحدث الباحثان عن مجوعة من العقوبات توهم الطالب بأن حفظ الدين يتم عبر
سلسلة من العقوبات متجاهال أن حماية الدين األساسية تقوم على البرهان و جالل اﷲ تعالى
و فطرة الناس التي فطر الناس عليها والقسط ،والشورى ،والرحمة ،..أما العقوبات فهي في
الشريعة تجري وفق نظام خاص ال يمكن إقحام الطالب فيه دون دراية بمجموعة كبيرة من
( ((6مقرر التوحيد ـ الصف األول ثانوي ـ 59
( ((6مقرر التوحيد ـ الصف الثالث متوسط ـ 36
( ((6مقرر التوحيد ـ الصف الثالث ثانوي ـ القسم الشرعي ـ 126
( ((7مقرر التوحيد ـ الصف الثالث ثانوي ـ القسم الشرعي ـ 130
( ((7مقرر التوحيد ـ الصف الثالث ثانوي ـ القسم الشرعي ـ 130
( ((7يراجع بحثهما السابق اإلشارة إليه
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القواعد التي تعرض االمر بصورة دقيقة و بغير ذلك قد يتسلل إلى فهم الطالب تصورات
تختزل التعامل مع الناس عبر سالسل من العقوبات و الممارسات العنيفة .

كما يدعو المقرر إلى تعميق الكراهية ضد المسلم المقصر بينما كان الواجب نشر الحب
والمودة ،فحين تكلم عن أحكام البغض لوجه اﷲ ،قال في شرح ذلك (:ابغض في الله:
أي ابغض المخالفين والمعرضين عن أوامر الدين الصحيح)( ((7بل ويدعو إلى تجاوز
الكراهية إلى المعاداة كما يقول (:العصاة أصحاب الكبائر من المؤمنين ..فيوالون لما
ردع لهم
فيهم من اإليمان ،ويعادون لما فيهم من المعاصي..وهجرهم إذا كان في هجرهم ٌ
وتوبيخ)( ،((7وكان المفترض بث الروح االسالمية وتأكيد األخالقيات النبوية مع المقصر
كالمودة واللباقة وأدب الحديث والمالطفة ........وفي الوقت الذي لفت المقرر انتباه
الطالب إلى خطورة التكفير ،إال أنه يجازف أحيانا برسم صور تكفيرية شمولية عن العالم
اإلسالمي ،كما يقول  (:قد حدث في هذه األمة من الشرك والمبادئ الهدامة والنحل الضالة
(((7
ما خرج به كثير من الناس عن دين اإلسالم ،وهم يقولون :ال إله إال اﷲ محمد رسول الله)
و(فشا الجهل في القرون المتأخرة ،ودخلها الدخيل من الديانات األخرى ،فعاد الشرك إلى
كثير من هذه األمة ،بسبب دعاة الضالل ،وبسبب البناء على القبور ،متمث ً
ال بتعظيم األولياء
والصالحين ،وادعاء المحبة لهم ،حتى بنيت األضرحة على قبورهم ،واتخذت أوثان ًا تعبد
من دون اﷲ بأنواع القربات من دعاء واستغاثة وذبح ونذر لمقاماتهم)( ((7و(إن ما ينذره جهلة
المسلمين ،من نذور لألولياء والصالحين من أموات المسلمين ،كأن يقول :يا سيد فالن إن
رزقني اﷲ كذا ،أجعل لك كذا ..فهو شرك أكبر)(. ((7
ومع هذه الصور الموهمة التي تحمل تكفيرا مجمال ،يلقي المقرر الكثير من عبارات
إهدار الدماء واستباحة الممتلكات ،وينثرها بين ثنايا المقرر بشكل فوضوي غير منظم
المعنى والمعايير كما يقول (:الشرك األكبر يبيح الدم والمال)( ((7ويعود أيض ًا ليؤكد:
(المشرك حالل الدم والمال)( ((7وحتى لو كان المتهم بالشرك من جهلة المسلمين يقرر
المنهج إهدار دمه و استباحة ماله فيقول المقرر (:الذي يقول ال إله إال الله ،وال يترك عبادة
( ((7مقرر التوحيد ـ الصف الثاني متوسط 105
( ((7مقرر التوحيد ـ الصف األول ثانوي 86
( ((7مقرر التوحيد ـ الصف الثالث ثانوي ـ القسم الشرعي 18
( ((7مقرر التوحيد ـ الصف الثالث ثانوي ـ القسم الشرعي 10
( ((7مقرر التوحيد ـ الصف األول متوسط 94
( ((7مقرر التوحيد ـ الصف الثالث ثانوي ـ القسم الشرعي 15
( ((7مقرر التوحيد ـ الصف الثالث ثانوي ـ القسم الشرعي 12
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الموتى والتعلق باألضرحة ،ال يحرم ماله وال دمه)( ((8بل يتجاوز المقرر ذلك إلى تقرير
مشروعية استرقاق أهالي المخالفين كما يقول المقرر وبلغة توحي بالتحريض أن الذي وقع
في الشركيات فإن اﷲ قد (:أباح دمه ،وماله ،وأهله ،ألهل التوحيد ،وأن يتخذوهم عبيد ًا لهم،
لما تركوا القيام بعبوديته)(.((8
إن المقررات المدرسية تزداد اضطرابا حين تتناول االتجاهات الفكرية المعاصرة ،حيث
يتضاعف حجم المجازفة في العبارات التكفيرية بهدف تعبئة الطالب ضد هذه االتجاهات،
ولنأخذ نموذجا على ذلك ( :الفكر القومي يسقط الدين من اعتباره ..بل إنه يعتبر الدين
عائق ًا في سبيل القومية( )((8ولذلك حكم عليها بكل قطعية وحدة بقوله (:االنتماء لألحزاب
الجاهلية والقوميات العنصرية ،كفر وردة عن دين اإلسالم) (.((8

ويؤكد كذلك أن النزعة الوطنية خروج يستحق العقوبة اإللهية ،في حين ان المفروض أن
يوضح ما هو المشروع من القومية والوطنية ،وما ليس بمشروع ،واكثر من ذلك ان المقررات
تعدّ المذاهب االقتصادية كالرأسمالية كفر ًا ونفاق ًا دون توضيح ،مع ان الطالب يرى أن دولته
تطبق الرأسمالية( . ((8ونكتفي بهذه النماذج عما أطاال فيه النفس ،حيث انتهيا إلى أن مثل
هذه المقررات ال تبني األمة الوسط المعتدل القادر على التعامل والتعايش مع االخر وعلى
االبداع والتحضر.
ضرورة التطوير في المناهج والمحتوى ومقتضياتها:

تب ّين لنا مما سبق أن أوضاع المدارس الشرعية في معظم العالم اإلسالمي تسير وفق
مناهج وبرامج مضت عليها قرون طويلة دون تغيير وتطوير يذكر مع أن العالم قد تغير ،وتطور
تطور ًا في جميع المجاالت العلمية والتقنية ،والعلوم اإلنسانية ،والمواصالت والتواصل.

ولذلك فإن مخرجات التعليم الشرعي الحالي ال تتناسب مع التطور الحاصل في
اإلنسانية والمجتمع والعالم ،كما أن خريجييها إالّ قلة منهم ال يستطيعون الوفاء بمقتضيات
العصر ومتطلباته .
ومن جانب آخر فإذا كان نشر اإلسالم واجب ًا وتبليغه إلى الجميع فريضة شرعية فإن
علم اللغات والقدرة على التعامل مع أصحاب الثقافات العليا وغيرهم يصبح فرض كفاية

( ((8مقرر التوحيد ـ الصف الثالث ثانوي ـ القسم الشرعي 18
( ((8مقرر التوحيد ـ الصف الثالث ثانوي ـ القسم الشرعي 13
( ((8مقرر الحديث ـ الصف الثاني ثانوي ـ القسم الشرعي 205
( ((8مقرر التوحيد ـ الصف الثالث ثانوي ـ القسم الشرعي 74
( ((8بحثهما السابق اإلشارة إليه ص  11ـ 12
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على األقل ،ومن المعلوم ان أداء هذه الفريضة متوقف على إعداد علماء دعاة فقهاء حكماء
مثقفين ثقافة عالية ،وان هذا اإلعداد لن يتحقق من فراغ ،وإنما يتحقق من خالل برامج
ومناهج علمية مدروسة وبرامج عملية ،ومشاريع بحث.

ّ
إن من سنن اﷲ تعالى ربط األسباب بالمسببات ن والعلل باألحكام لذلك يجب األخذ
بأسباب التطوير ،ألن ما ال يتم الواجب إالّ به فهو واجب.
وهذا ما يساهم فيه االتحاد العالمي لعلماء المسلمين من خالل هذا المؤتمر وغيره.

ابن عباس وابن مسعود ،والمفسرون ـ رضي اﷲ عنهم ـ أشاروا إلى ضرورة وجود منهج
لتخريج علماء أتقياء فقهاء حكماء :

فقد روي بسند صحيح عن ابن عباس ،وابن مسعود انهم قالوا في تفسير قوله تعالى :
ََ
ُ
َْ
َ
ُ ُ ْ َ َّ ّ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ّ ُ َ
ون الْكتَ َ
اب َوبِ َما كنتُ ْم تد ُر ُسون﴾( ((8أي فقهاء
ـكن كونوا ربانِ ِيين بِما كنتم تع ِلم
ِ
﴿ ول ِ
حكماء ،وان الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره(. ((8
وقد ذكر المفسرون أن هذه اآلية تدل على ما يأتي :

ويفهم من هذه اآلية الكريمة وما ذكره السابقون في تفسيرها ما يأتي :

أوالً – ان األنبياء يسعون بكل جهودهم للتوريث ،ولتكوين علماء ربانيين يرثونهم َفي
َ َ َ َ
﴿ما كان ِلبَش ٍر أن
علمهم وحكمتهم ودعوتهم ،وهذا ما يفهم في مطلع اآلية الكريمة وهو :
ُ ُ ْ َ ً ّ
ََ
ُ
ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ ُ َّ َ ُ َ َّ
د
ن
م
ي
ل
ادا
ب
ع
وا
ون
ك
اس
ـكن
كتاب والحكم والنبوة ثم يقول لِلن
ِ
ِ
ِ
ِ
ون ِ
يؤ ِتيه اهلل ال ِ
اللهّ ول ِ
ِ
ْ
ّ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ ُ ْ َ َّ ّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
كتاب َ وبِما كنتم تدرسون﴾( ((8وهذا يدل على ضرورة
كونوا ربانِ ِيين بِما كنتم تع ِلمون ال ِ
ُ َّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ
َ َ ْ
اص َطفيْنَا ِم ْن ِعبَا ِدنا ف ِمن ُه ْم
كتاب ال ِذين
التوريث كما أوضحه قوله تعالى ﴿ :ثم أورثنا ال ِ
َ َ ُ َ َْ ْ ُ ْ َ
ْ
َ ٌ َّْ
َ ْ ُ ُّ ْ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ ٌ ْ َ ْ َ
ُ (((8
هلل ذلِك هو الفضل الك ِبير﴾ ،
ات بِ ِإذ ِن ا ِ
ظالِم ِلنف ِس ِه و ِمنهم مقت ِصد و ِمنهم سابِق بِالخير ِ
ثم هؤالء الورثة لألنبياء على ثالث طبقات ،ويقع ُ على قمتهم السابقون بالخيرات
َْ َ َُ ُ َ
ُ
ْ َ َْ
ات َوه ْم
ارعون فِي الخير ِ
والمسارعون ،وأنهم أصحاب مبادرات رائدة ورائعة ﴿أولئِك يس ِ
َ
ُ َ
ل َها َسابِقون﴾(.((8
( ((8سورة آل عمران  /اآلية 79
( ((8سبق تخريجه
( ((8سورة آل عمران  /اآلية 79
( ((8سورة فاطر  /اآلية 32
( ((8سورة المؤمنون  /اآلية 61
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ثاني ًا ـ أن المستهدف لتعليم األنبياء وتربيتهم إنشاء جيل من العلماء الربانيين تتوافر فيهم
المواصفات اآلتية  :أن يكونوا عباد ًا أتقياء مخلصين ،وفقهاء وحكماء ،ومرب ّين بمنهجية،
فتلك أربع صفات أساسية للجيل القائد الذي يقود األمة ،وهي :
 1ـ التزكية بأن يكونوا عباد ًا أتقياء ،فهذه الصفة تستوعب جميع الجوانب التعبدية
من اإليمان واإلخالص ،وإقامة الشعائر التعبدية على أحسن وجه ،وااللتزام باألخالق
والسلوكيات الطيبة ،واالمتناع عن المحرمات والخبائث واالضرار باآلخرين.
 2ـ أن يكونوا فقهاء ،والفقه في استعماالت القرآن الكريم هو الفهم العميق واالدراك
الدقيق القادر على التحليل واالستنباط ،فالفقيه إنما يسمى فقيه ًا إذا كان فقيه ًا باألمور
األساسية ،وهي :

أ ـ أن يكون فقيه ًا باألدلة الشرعية بحيث يكون عالم ًا بها وبدالالتها ،وهذا ال يتحقق إالّ
إذا كان عالم ًا باللغة العربية (نحوها وصرفها ،وبيانها ومعانيها وبديعها) وبالعلوم المساعدة
لها من أصول الفقه ،وعلوم القرآن ،وعلوم الحديث ونحوها.
ب ـ وأن يكون فقيه ًا بالواقع (أي الحادثة الواقعة) بأعرافه ووقائعه وما يدور حوله .
ج ـ أن يكون فقيه ًا أي عالم ًا بأمراض النفوس والقلوب وعالجها.

د ـ أن يكون فقيه ًا بتحقيق المناط والتنزيل.

هـ ـ ان يكون عالم ًا بفقه المآالت المترتبة على فتواه أو حكمه.

 3ـ أن يكونوا حكماء ،وهي من الحكمة التي ذكرها القرآن الكريم مع الكتاب  9مرات
ووحدها أو معها  19مرة فقد دعا سيدنا إبراهيم – بعد أن اودع هاجر وإسماعيل بواد غير
ً ّْ َُْ َ
َ َّ َ َ ْ َ ْ
َ
يه ْم َر ُسوال ِمن ُه ْم يتلو َعليْ ِه ْم آيَاتِك
ذي زرع بأمر من اﷲ تعالى –
فقال ﴿ :ربنا َوابعث ِف ِ
َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ّ ْ َّ َ
َ
َ
َ
ُ
ُ (((9
كيم﴾ فقد استجاب اﷲ
يهم ِإنك ُ أنت الع ِزيز الح ِ
ويع ِلمهم ال ِ
كتاب وال ِحك َّمة ويز ِك ِ
لأْ
ً
ّ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ّ
ّ
ْ
َ
ُ
ْ
دعاءه فقال تعالى ﴿ :ه َو ال ِذي َب َعث فِي ا ِم ّي َ
ْ َ ََُ
ين َر ُس
يه ْم
وال ِمنهم يتلو علي ِهم آياتِ ِه ويز ِك ِ
لاَ
َ ْ ُِ َ
ََُُُّ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ َ ُ
ّ
َ
ُ
(((9
ين﴾ ُ وقد أثنى اﷲ تعالى
ب
م
ل
ض
ي
ف
ل
ل
ب
ق
ن
م
وا
كتاب وال ِحكمة وإِن كان
ِ
ويع ِلمهم ال ِ
ِ
ْ ْ ٍ ْ ِ ٍَ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
وت َخيْرا ً َكثيرا ً َوماَ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
على الحكمة فقال ﴿ :يؤت ال ِحكمة من يشاء ومن يؤت ال ِحكمة فقد أ َ
ِ
يِ
يِ
َ َّ َّ َّ ُ ْ ُ ْ َ
األلْبَ
اب﴾(. ((9
يذك ُر ِإال أولوا
ِ
( ((9سورة البقرة  /اآلية 129
( ((9سورة الجمعة  /اآلية 2
( ((9سورة البقرة  /اآلية 269
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فالحكمة هي ما ينتجه العقل الرشيد والفطرة السليمة ،من العلوم والتقنيات والتطبيقات
النافعة ،ومن السياسات واألقوال الرشيدة ،في حين أن الكتاب هو ما أنزله اﷲ تعالى،
فالمسلم مطالب باألمرين مع ًا ،وقد ورد مرفوع ًا وموقوف ًا ( :الحكمة ضالة المؤمن فهو أحق
بها أنّى وجدها) والتعبير بكون  :الحكمة ضالة المؤمن مشعر بأن المفروض هو أن يكون
المؤمن صاحب الحكمة ،ألنه يعتمد على مصدر آخر لها وهو الوحي ،باإلضافة إلى العقل،
والحواس ،والتجارب النافعة ،ولذلك سم ّيت بالضالة التي تدل على أن المؤمن عندما
قصر ض ّلت الحكمة طريقها إلى غيره ،لذلك يجب عليه أن يسعى بكل جهده للعثور عليها،
ّ
وايوائها في أي مكان كان ،ولدى أي شخص كان.
ومن المعلوم أن الحكمة تقتضي ما يأتي :

أ ـ ان يكون لديه العلم باألمور النافعة القديمة والمعاصرة ألن الحكمة هي كل علم نافع،
وكل تجربة نافعة ،وكل شيء نافع ،بل كل ما ينتجه العقل السليم.
ب ـ أن يكون لديه فقه التعامل باألحسن مع اآلخرين ،فالحكيم هو القادر على التعايش
والتعامل بالتي هي أحسن .
ج ـ أن يكون قادر ًا على وضع الشيء في محله

 4ـ أن يكونوا مربين ،أي يربون األجيال ،ويورثونهم علوم األولين واآلخرين وما وصل
إليهم من الكتاب والحكمة لتستمر األجيال التقية الفقيهة الحكيمة المربية تنفيذ ّا لقوله تعالى:
ُ
َْ
َ
َ ُ ُْ َُُّ َ
ون الْكتَ َ
اب َوبِ َما كنتُ ْم تد ُر ُسون﴾(. ((9
﴿بِما كنتم تع ِلم
ِ

 5ـ أن ُيعلموا الناس بمنهجية ،فهذه اآلية الكريمة لم تترك التعليم والتدريس دون منهجية،
حسبما فهمه حبر األمة وترجمان القرآن ،وعدد من المفسرين حيث قالوا  :إنهم يعلمون
الناس صغار العلم قبل كباره ،وأن الشراح قالوا :عن المراد بصغار العلم هو  :القواعد
العامة والمبادئ العامة ،والمقاصد والغايات والكليات ،وان المراد بكباره :التفصيالت،
والجزئيات ،والوسائل ،والفروع ...فهؤالء الربانيون يعلمون الناس بمنهجية واضحة
لتحقيق علماء أتقياء ،فقهاء ن حكماء ،مربين بمنهجية .
ثالث ًا ـ ان الربانية لن تتحقق بمجرد أداء الشعائر التعبدية فحسب ،وإنما بالتعليم
والتدريس ،وإالّ فإن هؤالء الذين يقفون عند أداء الشعائر التعبدية ،وال يقومون بواجباتهم
األخرى من التعليم والتدريس والمساهمة في تعمير الكون هم رهبانيون ،وليسوا ربانيين
في نظر اإلسالم ،وأنه ال رهبنة في اإلسالم الذي انزله اﷲ تعالى على آدم ونوح إلى سيدنا
( ((9سورة آل عمران  /اآلية 79
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محمد عليهم أفضل الصالة والسالم ،وإنما الرهبنة صنعها بعض األتباع ،وانها بدعة في
َ َ ْ َ َّ ً ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ّاَ ْ َ
ْ َ
هلل
ان ا ِ
جميع األديان فقال تعالى﴿ :وره َّبا ِنية ابتدعوها م َا كتبناها َ علي ِهم إِل اب ِتغاء ِرضو ِ
ُْ ْ ْ َ ُ ْ َ ٌ ُّْ ْ َ ُ َ
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ
َ َُ
اسقون﴾( ((9فالله
فما رعوها حق ِرعاي ِتها فآتينا ال ِذين آمنوا ِمنهم أجرهم وك ِثير ِمنهم ف ِ
تعالى خلقنا لعبادته بمعناها العام الشامل لتنفيذ جميع أوامره ،واالنتهاء عما نهى عنه ،وبما
أن القرآن الكريم يتضمن عدد ًا كبير ًا من األوامر والنواهي المتعلقة بتعمير الكون والصناعات
والتجارات والزراعة ،واألمور الدنيوية إنما تزيد على عدد النواهي واألوامر المتعلقة
بالشعائر التعبدية ،فإن ذلك دليل على شمولية العبادة لكال النوعين.
وبعبارة أخرى فإن اﷲ تعالى جعل الشعائر التعبدية إلصالح اإلنسان حتى يكون قادر ًا
ُ
رسالته التي كلف بها ،وهي تعمير الكون حسب أوامره ونواهيه فقال تعالى  ﴿ :ه َو
َ َ َ
على ُأداء ّ َ َ
َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ ْ َّ َ ّ َ
ّ
ُ
ٌ
ْ
ٌ (((9
أنشأكم ِمن األر ِض واستعمركم ِفيها فاستغ ِفروه ثم توبوا ِإلي ِه ِإن ر يِب ق ِريب م ِجيب﴾
ٌ
ّ
وقع بين اﷲ تعالى ومالئكته إذا قال لهم ِ ﴿ :إنِي َجا ِعل
ويدل َعلى ذلك بوضوح الحوار الذي
َ ًَ
ََ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ّ َ ََ ْ
ْ
حنُ
الدماء ون
فِي األر ِض خ ِليفة﴾ فقال المالئكة ﴿ :أتجعل ِفيهَا من يف ِسد ِفيها ويس ِفك ِ
َْ
َُ ّ َ َ
ّ
َ ََْ َ
ن ُ َس ّب ُح ب َ
ح ْم ِد َك َونق ِد ُس لك﴾ فقال تعالى ﴿ :إِنِي أعل ُم َما ال تعل ُمون﴾( ((9حيث تدل هذه
ِ ِ
اآلية ونحوها على أن الغاية من خلق االنسان هو استخالفه الذي هو جزء مهم من العبادة
نس إ ّاَل ليَ ْعبُ ُ
﴿و َما َخلَ ْق ُ
ت الْج َّن َوالإْ َ
التي تكتمل به وبأداء الشعائر فقال تعالى َ :
ون﴾(.((9
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم�شروع المقترح لالرتقاء بالتعليم ال�شرعي:
إذا أردنا ان ننجح في االرتقاء بالتعليم الشرعي القادر على تخريج العلماء الفقهاء الدعاة
الحكماء الجامعين بين فقه الواجب والواقع ،فعلينا ان نفكر في مشروع شامل لكل جوانب
التعليم الشرعي من المحتوى والمواد والعلوم التي تدرس ،والمناهج المطبقة ،ونوعية
التدريس والمدرسين ،ومهارات التدريس وطرقه.
�أو ً
ال – المنهجية العلمية للتعليم والبحث:
المنهجية ،مصدر صناعي منسوب إلى المنهج ،وهو لغة من النهج ،فيقال  :نهج الطريق
نهج ًا ونهوج ًا ،وضح واستبان ،والمنهاج :الطريق الواضح( ،((9والخطة المرسومة ،ومنه
( ((9سورة الحديد  /اآلية 27
( ((9سورة هود  /اآلية 61
( ((9سورة البقرة  /اآلية 30
( ((9سورة الذاريات  /اآلية 56
( ((9يراجع  :القاموس المحيط ،ومعجم مقاييس اللغة ،ولسان العرب ،والمعجم الوسيط مادة (نهج)
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منهاج الدراسة ،ومنهاج التعليم ،وجمعه مناهج ،والمنهج ـ بكسر الميم ـ هو المنهاج،
ومجمعه مناهج(.((9
وفي االصطالح فقد توسع العلماء في المراد بالمنهج والمنهجية ،فال نخوض في غماره،
وإنما نتحدث عن المنهجية العلمية للتعليم واإلعداد ،وللبحوث ،بإيجاز شديد.

فقد أشار القرآن الكريم إلى تعدد المناهج للكتب والرساالت المنزلة على األنبياء فقال
ْ
ً ْ ً
ُّ
ُ
تعالى ِ ﴿ :لك ٍل َج َعلنَا ِمنك ْم ِش ْر َعة َو ِمن َهاجا﴾( ((10وإذا كانت الشريعة التي أنزلها اﷲ تعالى
على نبيه الخاتم محمد ﷺ كاملة شاملة ،فإن منهاجها لتوجيه األمة وصناعة االنسان والحياة
والسعادة األبدية ن وتعمير الدنيا َ واآلخرة يكون أكمل واتم وادق واعمق فقد قال
الدنيوية،
ََ ُ َ ُ ُ ْ َ
َْْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َْ ُ ْ ْ
المَ
َ
اإلس
تعالى ﴿ :اليوم أكملت لكم َ ِدينكم وأتم ّم ْت عليكم َنِعم ِتي ور ِضيت لكم ِ
َْ َُ َ
َ ْ َ َ
ً ََ
اهلل غ ُف ٌ
ور َّرح ٌ
جانف لثم فَإ َّن َ
ْ ُ َّ
يم﴾(.((10
ِ
ِدينا فم ِن اضطر ِفي مخمص ٍة غير مت ِ ٍ إِ ِ ٍ ِ
والمنهج (او المنهاج) يستعمل كثير ًا في معان متعددة فقد يراد به  :األيدولوجية ،أو النظام
المعرفي ،أو الرؤية الكلية – الفلسفة – للكون والحياة واالنسان فيقال  :المنهج اإلسالمي
في مقابل المنهج الماركسي ،وقد يستعمل في علم متخصص من العلوم فيقال :المنهج
التربوي في االسالم ،وقد يراد به المذهب الخاص بعالم او المدرسة الفكرية الخاصة به
فيقال  :منهج الشافعي في األصول ،أو منهج المعتزلة في الكالم ،وقد يطلق على خطة
الدراسة فيقال :المنهج او المنهاج الدراسي( ((10كما أطلقه بعض الباحثين على علم المنطق
أي قواعد التفكير( ،((10أو على علم األصول بوصفه منهج بحث ومعرفة(.((10
والذي يظهر لي رجحانه هو أن المنهجية يمكن وضع تعريف عام لها ،ثم وضع تعريف
دقيق ألنواعها :
التعريف العام للمنهجية  :هي الطرق العلمية الصحيحة الموصلة إلى النتائج المستهدفة،
والمراد بالطريقة العلمية الصحيحة أن تتوافر فيها الشروط الثالثة اآلتية :

( ((9المعجم الوسيط ( )957/2ط .قطر
( ((10سورة المائدة  /اآلية 48
( ((10سورة المائدة  /اآلية 3
( ((10فتحي حسان ملكاوي  :المنهاج ،والمنهاجية ،بحث منشور في كتاب  :المنهجية اإلسالمية ط .دار
السالم بالقاهرة ،نشر المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 1431هـ ( 35/1ـ )40
( ((10عبدالرحمن بدوي  :الموسوعة الفلسفية ط .بيروت  ،1984المؤسسة العربية للدراسات والنشر
ص5
( ((10طه جابر العلواني  :أصول الفقه اإلسالمي  :منهج بحث ومعرفة ط .المعهد العالمي للفكر اإلسالمي
1995م ص 7
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أ ـ كون المستعمل للطريقة باحث ًا عارف ًا أمين ًا غير متعصب وال منحازِّ ،قرب لديه اإلمكانيات
العلمية واالستعدادات الذهنية للوصول إلى النتائج العلمية .
ب ـ أن يكون الموضوع قاب ً
ال للمعرفة ،ولتكرار معرفته من اآلخرين واحتمال وجهات
نظر مختلفة ،ولالختبار والقياس من خالل وضع معايير وأوزان له يقاس بها.

ج ـ ان تكون هناك أدوات للمعرفة مثل االعتماد على الب ّينات ،وعلى قواعد العقل في
التعامل مع هذه الب ّينات ،من حيث إمكانية محاكمتها ،والحكم عليها ،ومن حيث أسلوب
التعامل معها ،وبيان قيمتها وقوتها ،أو ضعفها ،وصحتها وقبولها أو رفضها ور ّدها.
وبذلك يتضح أن نطاق (المنهجية) شامل لحقول المعرفة والبحث كلها سواء كانت
أي علم وف ّن(.((10
نقلية ،أم عقلية ،دينية أم طبيعية ،أو ّ
التعريف الخاص بكل نوع :

وبعد ذلك التعريف العام نستطيع ان نعرف (المنهجية) حسب موضوعها ومحلها.

أوالً – منهجية البحث العلمي هي اتخاذ مجموعة من المبادئ والخطوات المنظمة في
معالجة موضوع معين للوصول إلى نتيجة مستهدفة.
والخطوات المنظمة ،هي :

 1ـ تصور الموضوع تصور ًا دقيق ًا او ما يسمى حسب العرف الحاضر :تحديد المشكلة،
ومن المعلوم أنه كلما كان تصور الموضوع دقيق ًا ك ّلما كانت النتيجة دقيقة ،وكذلك يتطلب
عدم التضخيم والتهويل ،وعدم االستهانة بها .
 2ـ جمع المعلومات المتاحة عن الموضوع (أو المشكلة) من خالل االطالع على
جميع المصادر المتاحة من الكتب ،والبحوث ،واالحصائيات ،واالستبيانات ،والبيانات،
والتجارب والمقابالت التي قام بها الباحث او غيره ،فقيمة البحوث بدقة المعلومات
ووفرتها.

 3ـ القيام بعمليتي التقسيم والسبر حسب مصطلح علماء األصول( ((10او وضع الفروض
والفرضيات المقترحة لعناصر الموضوع ( المشكلة) وهنا يلعب الخيال الواسع والعصف
الذهني ،والخبرة والتجارب دور ًا كبير ًا في استكمال الفرضيات واالحتماالت ،ووضع
الحلول الناجعة لها.
( ((10يراجع  :المراجع السابقة ،ود .فتحي ملكاوي ص 39
( ((10وسياتي فيه شيء من التفصيل
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 4ـ اختبار صحة كل فرضية (احتمال) من خالل تقييمها ،وقياسها..

 5ـ اعتماد األسلوب األمثل للبحث العلمي ،وهو الموضوعية التي تقتضي االلتزام
بالمقاييس العلمية الدقيقة ،وادراج الحقائق الناتجة عنها بعيد ًا عن التعصب واالنحياز إالّ
لما تنتجه األدلة العلمية حتى لو أدت إلى أن النتائج تتضارب مع ما كان يراه.
واألسلوب العلمي يقتضي أيض ًا عدم إغفال أي حقيقة او معلومة أو عنصر من عناصر
البحث ،ألن تجاهل أي عنصر قد يؤدي إلى نتائج خاطئة ،او مخالفة للحقائق العلمية،
وكذلك عدم التسرع في ذكر النتائج.
كما أن األسلوب العلمي يقتضي من الباحث أن يكون دقيق ًا في االستنتاج واالستدالل
لما ظهر ،والنقض واإلبطال للردود.

 6ـ استعمال المنهاج األنسب لموضوع البحث او المشكلة ،فهناك المنهج التجريبي
لدراسة الظاهرة ،والمنهج االستقرائي ،والمنهج الوصفي لوصف الظاهرة ،والمنهج التاريخي
لتتبع الظاهرة ،والمنهج التطبيقي في البحوث التطبيقية ،والمنهج التحليلي ألسباب الظاهرة
ونتائجها ،والمنهج المتكامل في البحوث التطبيقية ،...فيجب على الباحث ان يستعمل هذه
المناهج كلها أو بعضها حسب طبيعة البحث(.((10
 7ـ ذكر النتائج التي توصل إليها البحث.

وفي تراثنا األصولي نجد ثرا ًء واسع ًا لكيفية االستخراج واالستنباط من خالل عمليتي
التقسيم ،والسبر ،عند بحث مسالك العلة ،وتنقيح المناط ،وتخريجه ،وتحقيقه ،وهذه
المصطلحات الثالثة بمثابة المراحل العملية لالستخراج والتحقيق ،حيث يراد بتنقيح المناط
النظر في جميع أوصاف األصل ،وفحص كل وصف وتدقيقه وتهذيبه للوصول إلى ما يصلح
ان يكون علة ،وأما تخريج المناط فهو استخراج العلة نفسها ،واما تحقيق المناط فيراد به
مدى تحقيق العلة ،أو النص في الحادثة الجديدة(. ((10

ويكون هذا من خالل النظر في علة حكم األصل ،والتعرف عليها ،من بين األوصاف التي
يمكن في بادي األمر ان تكون علة ،فقد ذكر لنا األصوليون انهم عندما يبحثون عن الخمر
يذكرون جميع صفاتها وأوصافها من حيث اللون ،والسيولة ،والطعم ،ومن حيث األصل
( ((10المراجع السابقة ،ويراجع موقع www.mishkat.com

( ((10يراجع شرح الكوكب المنير ( )200/4وإرشاد الفحول ص  22والمستصفى ()230/2
واإلحكام ()435/3
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والمادة ،وهكذا ثم يخضعون هذه األوصاف إلى ما يصلح ان يكون علة( ((10وهذه العمليات
تسمى تنقيح المناط ،وبعد هذه المرحلة من االختبار والتقييم يصل المجتهد إلى تخريج
العلة ،وهي االسكار في مثالنا هنا ،وهذا يسمى تخريج المناط ،ثم يأتي بعد ذلك تنزيل هذه
العلة على المحل المقصود (الفرع) ،فهل هي تتحقق فيه كما أنها محققة في األصل؟ ،وهل
وجودها في الفرع مساو لوجودها في األصل أم أنه أجلى ؟ ثم إن تحقيق المناط يقتضي
البحث هل العلة في الفرع أقوى من األصل؟ أم أنه أضعف منه ؟ فهذه المرحلة تسمى تحقيق
المناط(. ((11
وهذه المراحل الثالث لو طبقت هنا لحقق البحث نتائجه اإليجابية بإذن اﷲ ،وإذا
أضيفت إلى الفرضيات والفروض ما ذكره األصوليون حول قوادح العلة التي ترجع إلى
المنع في المقدمات ،او المعارضات في الحكم الزداد البحث العلمي دقة ،وازدان أيض ًا
جماالً وكماالً(.((11
ثاني ًا – المنهجية العلمية للتعليم :
وهي المنهجية التي تؤدي إلى إعداد جيل من العلماء القادرين على الترجيح ،واالجتهاد
واالستنباط ،وتشكيل قيادة علمية قادرة على قيادة المجتمع ودفعه نحو التقدم والحضارة،
وتترسخ فيه الوسطية واالعتدال والتيسير ورفع الحرج ،والتسامح ،وعلى تطوير التعلم،
وتدريس العلوم الشرعية ،وذلك بالتركيز على العناصر االتية:
العنصر األول :ربط التعليم والتدريس باألهداف المرحلية واالستراتيجية لصناعة الوعي
المنهجي العلمي والحضاري ،من خالل وضع الخطط للتعليم الشرعي بصورة عامة ،ولكل
معهد أو مدرسة أو كلية بصورة خاصة ،ولكل مادة بصورة أخص ،وذلك من خالل وضع
األهداف ،والرؤية ،والوسائل الناجحة ،والقيم المؤسسة ،وتوصيف المقرر بدقة ،والتركيز
على التطبيقات العملية والتدريبات الذهنية والفكرية ،والفعلية ،والربط بين مؤسسات
التعليم الشرعي ،وبين المجتمع ومؤسساته األهلية والرسمية واالستثمارية والخيرية.
( ((10يراجع  :التلويح على التوضيح ( )579/2واإلحكام لآلمدي ( )380/3والمحصول ()299/2/2
والمستصفى ( )295/2وشرح الكوكب المنير البن النجار ،تحقيق د .محمد الزحيلي ،ود .نزيه حماد ط.
جامعة أم القرى ()142/4
( ((11المصادر السابقة
( ((11وقد ذكر بعض األصوليين قوادح العلة فوصلت إلى  25قادح ًا ،يراجع  :منتهى السيول واألمل ص
 192ومختصر ابن حاجب مع شرحه للعضد ( )257/2وشرح الكوكب المنير ( 229/4ـ )357
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العنصر الثاني :توجيه التعليم إلعداد علماء ربانيين فقهاء حكماء أتقياء من خالل
االهتمام األكبر بالتزكية واألخالق سواء على مستوى دراسة علم األخالق والسلوك ،أم
على مستوى التطبيق والقدوة ،وذلك بالتركيز على ربط العقيدة باألخالق ،واإليمان بالعمل
الصالح ،والشعائر التعبدية بترك االيذاء والفواحش والمنكر ،وبتطهير القلوب والنفوس،
وربط االنسان بدوره الحيوي(.((11
العنصر الثالث :توضيح معالم اإلفراط والتفريط ،والغ ّلو والتقصير من خالل التركيز على
ما يأتي:

الكتب
أ ـ مبدأ العدل الذي هو األساس والمبدأ الذي انزله اﷲ تعالى ألجل تحقيقه
نزلْناَ
والرساالت وأرسل لتثبيته الرسل واألنبياء فقال تعالى ﴿ :لَ َق ْد أَ ْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بالْبَيّنَات َوأَ َ
ِ ِ ِ
َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
اس بِال ِق ْس ِط﴾( ((11وبالتالي منع الظلم الذي هو الظلمات
كتاب وال ِميزان ِليقوم الن
معهم ال ِ
َّ ّ ْ َ َ ُ ْ
َ
ٌ
ٌ (((11
الشرك لظلم ع ِظيم﴾ .
والذي هو مرجعية كل الذنوب بما فيها الشرك فقال تعالى ِ ﴿ :إن ِ

تثبيت مبدأ الميزان الذي أنزله اﷲ تعالى مع الكتاب ألهميته حتى يتحقق العدل فقال
بـ
َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
ْ
(((11
كتاب وال ِميزان ِليقوم الناس بِال ِقس ِط ﴾
تعالى ﴿ :وأنزلنا معهم ال ِ
والتفريط حتى نزلت بشأنها آيات عظام ،وهي السبب في هالك
ج ـ منع الغ ّلو واإلفراط
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
اب ال تغلوا فِي ِدي ِنك ْم ﴾(.((11
األمم السباقة فقال تعالى ﴿ :يا أهل ال ِ
كت ِ
العنصر الرابع :جمع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة في كل موضوع
حتى تتحقق النظرة الشمولية الجامعة ،وحتى يحمل كل نص على ما قصد بعيد ًا عن النظرة
األحادية.

العنصر الخامس :ربط الجزئيات بالكليات ،والوسائل بالمقاصد ،والذرائع بالغايات،
والواقع بالمآالت.
العنصر السادس :مراعاة المنظومة المقاصدية بأبعادها الخمسة ،وهي :

( ((11د .عبدالمجيد النجار  :معالم المنهج الحضاري في اإلسالم ،بحث مقدم إلى مجموع الفقه
اإلسالمي في دورته  – 18كوااللمبور
( ((11سورة الحديد  /اآلية 25
( ((11سورة لقمان  /اآلية 13
( ((11سورة الحديد  /اآلية 25
( ((11سورة النساء  /اآلية 171
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المقاصد العامة َلخلق اإلنسان وجعله خليفة في األرض وقد ُطلب منه استعمار
أ ـ رعاية
َُ َ َ َ ُ ّ َ ْ َ َََُْْ
َ
ْ
(((11
األرض ﴿هو أنشأكم ِمن األر ِض واستعمركم ِفيها﴾ .

ب ـ ورعاية مقاصد الشريعة العامة ،والخاصة بكل مجموعة مثل مقاصد العبادات،
ومقاصد الجهاد ،ومقاصد المعامالت ،ومقاصد األسرة ،ومقاصد العقوبات ،وهكذا،
والمقاصد الجزئية لكل عقد او نشاط مثل مقاصد البيع ،أو النكاح ،وهكذا.
ج ـ ورعاية مقاصد المكلفين.

د ـ ورعاية فقه المآالت

هـ ـ ورعاية سدّ الذرائع او فتحها

العنصر السابع :غرس روح القراءة الكلية المقاصدية الجامعة الشاملة للنصوص الشرعية
كلها – بدالالتها ،ومقاصدها ـ للوصول إلى فهم عام وك ّلي ،ثم النزول إلى الجزئيات لتفهم
واعية ،وقراءة الكون
في إطار هذا الفهم الكلي العام ،وقراءة االنسان ودوره ورسالته قراءة
ْ َ ْ ْ َ ّ َ َّ
كله ،وربط القراءات الثالث بعضها مع البعض تطبيق ًا لقوله تعالى ﴿ :اقرأ بِاس ِم ربِك ال ِذي
َ َ
خل َق﴾( ((11حيث أمر بالقراءة المطلقة الشاملة للقرآن الكريم الذي هو كتاب اﷲ المقروء،
والكون كله وهو كتاب اﷲ المفتوح الذي سخره لإلنسان ،وقراءة االنسان من حيث مادته
التي لها احتياجاتها وضرورياتها ،وتحسيناتها ،ومن حيث روحه وعقله ،ونفسه وقلبه التي
لها غذاؤها ،وأمراضها ،وأدواتها.

ال شك أن هناك اختالف ًا بين المعاصرين حول منهجية القراءة للنصوص الشرعية ،فمنهم
من يكتفي بالقراءة الجزئية لكل نص من خالل بيان معانيه ودالالته ،وبالتالي استنباط
الحكم منه دون ربطه ببقية النصوص ،أو بالمقاصد ،ومنهم من يجمع النصوص الخاصة
بموضوع معين وهذا يسمى بالتفسير الموضوعي( ،((11ومنهم يشترط القراءة الشاملة للقرآن
كله ،ويدعو إلى الوحدة البنائية مؤكد ًا على أن استنباط الحكم الشرعي ال يمكن ان يتم على
الوجه األكمل إالّ بأخذ القرآن كله جملة واحدة ،ومالحظة وحدة بنائه ،فثمة وحدة بنائية
على مستوى اآلية ،والسورة ،والقرآن كله(.((12
( ((11سورة هود /اآلية 61
( ((11سورة العلق  /اآلية 1
( ((11يراجع لمزيد من التفصيل  :القرضاوي  :كيف نتعامل مع القرآن؟ ،وكتابه اآلخر  :كيف نتعامل مع
السنة النبوية؟ ،والمراجع السابقة
( ((12د .طه جابر العلواني  :مقدمة في إسالمية المعرفة  /بيروت دار الهادي 2001م ص  ،86وتبنى هذه
الفكرة د .حسن جابر في  :المثقف اإلسالمي بين الفقه وإشكالية المنهج ،مجلة الوعي المعاصر ،السنة

 يغاد هرقلا نيدلا ىيحم يلع  .د  .أ/يعرشلا ميلعتلل جهانملاو جماربلل عورشم ملاعم

53

والذي يظهر لنا رجحانه هو أن طالب العلم (ثم المرجح والمجتهد) يحتاج إلى هذه
القراءات كلها ،وان إحداها ال تغني عن األخرى ،فالقراءة الجزئية مطلوبة لفهم النص
ودالالته وإشاراته ،والقراءة الموضوعية (أي جميع النصوص الخاصة بالموضوع) مطلوبة
أيض ًا للوصول إلى رؤية متكاملة حول الموضوع نفسه ،وان إغفال هذا الجانب في غاية من
الخطورة حيث يؤدي إلى التعارض والتناقض في األحكام ،فمث ُ
ال لو اعتمدنا على اآليات
واألحاديث التي تتعلق بقدرة اﷲ تعالى وقدره وقضائه فقط ،لحكمنا بأن اإلنسان مس ّير
مجبور ،وهذا ما ذهب إليه الجبرية الذين اعتمدوا َعلى نصوص كثيرة تتحدث عن إرادته
ََ ََ ُ َ
اء ُ
الله َر ُّب الْ َعالَم َ
ون إ ّاَل أن ي َ َش َ
ين﴾( ((12وقوله
ومشيئته المطلقة كقوله تعالى ﴿ :وما تشاؤ
ِ
ِ
ََ ََْ َ ْ ََْ َ ََ
ُ
َّ ُ َّ َ َ
َ
َ
َ
ـك َّن اهلل رمى﴾( ((12وقوله تعالى ﴿ :ق ِل اللهم مالِك
تعالى ﴿ :وما رميت ِإذ رميت ول ِ
ُ ُّ
ُْ ْ ُْ ُْ ْ َ َ ََ ََ ُ ْ ْ َ
ََ
ََ
ََ
ُ
نزع ال ُملك ِم َّمن تشاء َوت ِع ُّز َمن تشاء َوت ِذل َمن تشاء بِيَ ِد َك
المل ِك تؤت الملك من تش
اء وت ِ
ْ َ ْ ُ َّ َيِ َ َ َ ُ ّ َ ْ َ
ٌ (((12
الخير ِإنك على ك ِل شي ٍء ق ِدير﴾ .

ولو قرأنا آيات أخرى تتحدث عن المسؤولية لوجدناها تسند األعمال والمسؤولية إلى
َ
االنسان َفإن االنسان مخير تمام ًا ،وهذا ما ذهب إليه القدرية ،مثل قوله تعالى ﴿ :ل ِ َمن شاء
ُ َ
َ َْ ْ
ُ
﴿وقُل الْ َ
نك ْم أن ي َ ْستَق َ
يم﴾( ((12وقوله تعالى َ :
ح ُّق ِمن َّر ّبِك ْم ف َمن شاء فليُ َؤ ِمن َو َمن
ِم
ِ
ِ
َ َ َْ ْ
ين أ ْش َر ُكوا ْ لَوْ
﴿وقَ َال الَّ ِذ َ
ك ُف ْر﴾( ((12قوله تعالى في معرض الرد على المشركين َ :
شاء فلي
َ ْ َ َ َ
َ
َ ْ َّ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َّ ْ
ُ َ َََْ
ُ
ُ
َ
شاء اهلل ما عبدنا ِمن دونِ ِه ِمن شي ٍء نحن وال آباؤنا وال حرمنا ِمن دونِ ِه ِمن شي ٍء كذلِك
َّ ْ َ ُ
َف َع َل الَّ ِذ َ
الغ ال ْ ُمب ُ
ين ِمن َقبْ ِله ْم َف َه ْل َعلَى ُّ
ين﴾( ((12حيث يفهم من هذه اآلية ان
الر ُس ِل ِإال الب
ِ
ِ
المشركين هم يتحملون مسؤوليتهم ألن لهم إرادة ،وأن واجب الرسل التبليغ وليس االكراه.
لو قمنا بجمع هذه اآليات كلها لتوصلنا إلى نظرة كاملة فاآليات األولى محمولة على
قدرة اﷲ تعالى وإرادته من حيث هي ،ولكن اﷲ تعالى بقدرته وإرادته وضع السنن أيض ًا وهي
التي تتحدث عنها المجموعة الثانية ،المتمثلة في عدل اﷲ المطلق القاضي بأن ال يعذب
أحد ًا إالّ إذا كان مختار ًا فاعالً ،وان يثيب المطيع على طاعته ،ويزيده من فضله ،حيث دلت
َ ُ َْ ُ َ
على ذلك مئات النصوص الشرعية منها قوله تعالى َ :
﴿ج َزاء بِ َما كانوا يع َملون﴾( ((12وقوله

األولى ،العددان  ،5 ،4سنة 2000م ،ص  6ـ 18
( ((12سورة التكوير  /اآلية 29
( ((12سورة األنفال  /اآلية 17
( ((12سورة آل عمران  /اآلية 26
( ((12سورة التكوير  /اآلية 28
( ((12سورة الكهف /اآلية 29
( ((12سورة النحل  /اآلية 35
( ((12سورة األحقاف /اآلية14
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ُ
َ ْ
َ
تعالى ﴿ :فَ ُذوقُوا ْ الْ َع َذ َ
اب بِ َما كنتُ ْم تك ِسبُون﴾( ،((12لذلك فإرادة اﷲ تعالى هي اإلرادة
المحيطة باإلنسان والكون كله ،وأعطى اﷲ تعالى لإلنسان إرادة في دائرته الصغيرة.
لذلك فالجبرية أخذت ببعض الحق ،وكذلك القدرية ،والحق هو الجمع الذي ذكرناه.

ماسة لفهم النصوص الشرعية (الكتاب والسنة مع ًا) على أساس
وكذلك فإن الحاجة ّ
الوحدة البنائية التي ذكرها البعض الستخراج المبادئ العامة ،والقواعد الكلية القطعية،
والمقاصد العامة ،وذلك حتى ال تصطدم األحكام الجزئية مع هذه المبادئ الكلية القطعية.

بل إن القراءة الشاملة لن تتحقق إالّ إذا أضيفت إلى هذه القراءات الثالث قراءة االنسان
(فرد ًا وجماعة ومجتمع ًا وأمة ودولة) ودوره ،ورسالته ،وضرورياته ،وحاجياته وتحسيناته،
وقراءة الكون والواقع بماضيه وحاضره ،ومستقبله .
فإذا حققت المناهج هذه القراءات الخمس فقد تحقق الخير الكثير لهم وألمتهم.

العنصر الثامن :التركيز على ان اآلراء المبنية على العرف والمصالح ينبغي أن تتغير إذا
تغيرت األعراف والمصالح ،بل إن اإلجماع المبني عليهما ـ إن تحقق ـ فإنه قابل للتغيير إذا
تغيرت المصلحة ،أو العرف.
العنصر التاسع :التركيز على االرتقاء بالعقل ،ودوره ،ومجاالته ،والسعي الجاد لتطويره
الدائم من خالل الدراسات والتطبيقات العملية ،واالعتناء بالفهم والتدبر والتحليل والنقد
البناء ،والقدرة على الترجيح ،واالستنباط سواء كان من خالل الدراسات النظرية التي تعمق
هذا المجال ،أم في مجاالت المناقشات والتطبيقات العملية ومن خالل الندوات وجلسات
العصف الذهني ،ونحوها.
العنصر العاشر :توضيح ما علم من الدين بالضرورة والثوابت القطعية المجمع عليها،
وبيان الفرق بينه وبين المختلف فيه ،وما يمكن تغيير حكمه باجتهاد آخر ،وبيان اآلثار
الناجمة عن هذه التفرقة ،منها:

أ ـ ان الكفر إنما يتحقق إذا أنكر شخص حكم ًا علم من الدين بالضرورة ،وانه من الثوابت
المجمع عليها ،وفيما عداه ال يجوز الحكم عليه بالكفر.
ب ـ ان المبادئ واألحكام الثابتة في الشريعة اإلسالمية ال يجوز تغييرها ،في حين أن ما
عداها يجوز تغييرها باجتهادات من أهلها وبشروطها وضوابطها.

( ((12سورة األعراف /اآلية  ،39ويراجع التحرير والتنوير لتفسير هذه اآلية ()147/15
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العنصر الحادي عشر :توضيح الفروق بين نوعين من النصوص :

النوع األول – النصوص القطعية في الداللة والثبوت مثل نصوص القرآن الكريم والسنة
المتواترة التي ال تحتمل إالّ معنى واحد ًا .
النوع الثاني – النصوص األخرى ،وهي ثالثة أقسام :
ـ النصوص قطعية الداللة ،وظنية الثبوت (أي غير المتواتر)
ـ النصوص ظنية الداللة (أي تحتمل أكثر من معنى) ،وقطعية الثبوت
ـ النصوص ظنية الداللة والثبوت .
وضرورة الفرق بين هذين النوعين ،مثل :

أ ـ أن النوع األول ال يقبل االجتهاد في ذاته ،ألنه قطعي الداللة والثبوت ،ولكنه يقبل
االجتهاد في تنزيله وتحقيق مناطه ،وفي شروطه وضوابطه .
وأما النوع الثاني فيقبل االجتهاد في ذاته ،باإلضافة إلى فقه التنزيل والمناط ،والشروط
والضوابط لتنفيذه .

ب ـ ان النوع األول يدخل في الثوابت ،وأما النوع الثاني فقابل لتغيير أحكامه ،باالجتهاد
من أهله وفي محله ،وبشروطه.
ج ـ ان النوع الثاني يقبل الخالف ،وأن الخالف في هذه الدائرة الواسعة مقبول.

د ـ التركيز على قبول الخالف والتعدد في اآلراء ،واحترام رأي آخر ،وأدب االختالف،
وان المجتهد المخالف في الظنيات بين األجر الواحد ،أو األجرين.
أهمية المنهجية العلمية في التعليم والبحث :

إذا نظرنا إلى عالمنا اإلسالمي وأحواله الحضارية والعلمية والثقافية والفكرية لتوصلنا
بسهولة إلى أن من أهم وأعظم التحديات تحدي المنهج ،وأعظم أزماتها أزمة الفكر ،يقول
الشيخ القرضاوي  ( :إن أزمة المسلمين األولى في هذا العصر هي أزمة فكر ((12()...ويقول
الدكتور عبدالمجيد النجار( :وهل أزمة المسلمين منذ زمن إالّ أزمة منهجية تفكير في
أساسها؟)( ((13ويرى الدكتور عبدالحميد أبو سليمان ( :أن إصالح حال األمة ال يكون ّإال
( ((12الشيخ القرضاوي  :كيف نتعامل مع السنة النبوية ،معالم وضوابط ط .المعهد العالمي للفكر
اإلسالمي  1990ص  23ـ 24
( ((13الدكتور عبدالمجيد النجار  :مباحث في منهجية الفكر اإلسالمي  /بيروت – دار الغرب اإلسالمي
 1992ص 7
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عن طريق إعادة بناء األجيال الجديدة ...وأن ّ
حل المعضالت التربوية ال يتحقق إالّ بنشأة
علم منهجي  ...ودراسة علمية منظمة مستمرة ،دون التأمالت الفكرية العشوائية المحددة)
ثم يؤكد على أن ثمة ثالثة شروط للنهضة واإلصالح ( :أولها  :قوة البناء النفسي ،والشجاعة
النفسية ،وثانيهما :سالمة منهج التفكير وتفوقه ،وثالها :وضوح الرؤية الحضارية التي تقصد
عموم الخير للخلق كافة) ( ((13ثم أرجع معظم مشكالت األمة إلى ( :خلل المنهج الذي أدى
بدوره إلى تدمير القوة النفسية ،وإلى فقدان الرؤية الحضارية )(.((13
وقد ربط معظم المفكرين بين النجاح والمنهجية ،ويعدون قضية المنهج من أهم القضايا
التي يجب على أصحاب الحركات والدعوات اإلسالمية العناية القصوى بها ،وذلك ألن الذي
يريد أن يتحرك حركة عاقلة رشيدة ،وعم ً
ال هادئ ًا هادف ًا عليه تحديد الغاية التي يريد التحرك
نحوها ،والطريق التي يسلكه لبلوغ تلك الغاية ،وان الخطأ في فهمها يؤدي إلى تطويل الطريق،
أو اعتسافه ،ودفع أثمان باهضة ،و َف ْقد ضحايا غالية ،وقد يؤدي إلى الجمود ،والركود ،واليأس
والقنوط ،وقد يؤدي إلى الفشل ،وإلى غير ذلك من النتائج الخطيرة على سير الحركة(.((13
وقد أرجع الدكتور طه العلواني الفشل الذي أصاب معظم الحركات اإلسالمي إلى أن البعد
المنهجي هو الغائب األكبر ،وهذا يستدعي في نظره تطوير الفهم المنهجي الكلي الذي يجمع
بين القراءتين  :قراءة القرآن في كليته ،وقراءة الكون في كليته(.((13
وقد كانت المنهجية عند األستاذ إسماعيل الفاروقي قضية جوهرية في مشروع (إسالمية
المعرفة) حيث يرى أن منبع داء األمة ومحوره هو النظام التعليمي السائد الذي حرص
االستعمار والحكومات التي ح ّلت محله بعد رحيله الظاهري على تكريسه ،وهو نظام
تعليمي يقوم على ازدواجية بين نوعين من التعليم :
عما لدى الغربيين يفتقد فيه المتعلمون منهج
أ ـ تعليم عام علماني يعدّ نسخة مشوهة ّ
التفكير اإلسالمي ،وتغيب فيه الرؤية اإلسالمية عن محتوياته ،وهو النظام الذي يقوم بتخريج
قيادات المجتمع .

( ((13الدكتور عبدالحميد أبو سليمان  :أزمة العقل المسلم ،ط .المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ط3 .
عام  1994ص 190
( ((13الدكتور عبدالحميد أبو سليمان  :معارف الوحي ،المنهجية والداء ،إسالمية المعرفة ع 3يناير 1996
ص  85ـ 109
( ((13جعفر شيخ إدريس  :قضية المنهج عند سيد قطب ،أعمال ندوة اتجاهات الفكر اإلسالمي المعاصر،
مملكة البحرين ،ط .مكتبة التربية العربي لدول الخليج العربي ص  531ـ 546
( ((13الدكتور طه العلواني  :أبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات اإلسالمية المعاصرة ،نشر المعهد
العالمي للفكر اإلسالمي  /القاهرة ص  63ـ  ،74ود .فتحي ملكاوي  :المرجع السابق ص 48

 يغاد هرقلا نيدلا ىيحم يلع  .د  .أ/يعرشلا ميلعتلل جهانملاو جماربلل عورشم ملاعم

57

ب ـ وتعليم ديني تقليدي يفتقد االحتاك بالواقع ،ويكون مسؤوالً عن تخريج علماء الدين
الذين ق ّلص دورهم وتأثيرهم في ظل النظام العلماني.

ولذلك يرى الفاروقي ( :ضرورة توحيد نظامي التعليم في نظام واحد يغرس الرؤية
اإلسالمية ،ويكشف طبيعة الحضارة اإلسالمية وخصائصها ،ويعيد صياغة كل المعارف
الحديثة في مناهج التدريس من منظور إسالمي ،ويمكن األمة من بناء معرفة إسالمية معاصرة
تجمع الوحي والعقل ،وتوحد الفكر والعمل ،وتقود إلى عمران الدنيا ونعيم اآلخرة ،فهو
نظام تعليمي توحيدي بكل ما في الكلمة من معنى)(.((13
وهذا الذي بنى عليه الفاروقي سبقه – من حيث المبدأ ـ اإلمام الغزالي في إحياء علوم
الدين من أن جميع العلوم المرتبطة بتحقيق مصالح الدنيا من فروض الكفايات ما دامت ال
يستغنى عنه مثل الطب والحساب وأصول الصناعات. ((13(...

ويذكر الريسوني أن التفكير المقاصدي هو تفكير منهجي في األساس (فالمقاصد
بأسسها ومراتبها ،وبكلياتها مع جزئياتها وبأقسامها ومراتبها وبمسالكها ووسائلها تشكل
منهج ًا متميز ًا للفكر والنظر والتحليل والتقويم واالستنتاج والتركيب)(.((13
نوعية الخلل المنهجي :

إذا كانت المنهجية بهذه المنزلة من األهمية ،وبهذه الخطورة في التأثير ،فإن الخلل فيها
سيؤدي فع ً
ال إلى إفشال المشروع ،أو على األقل إلى عدم إنجاحه وتقدمه ،ولذلك سنب ّين
نوعية الخلل فيه ،وهي في نظرنا كاآلتي:
 1ـ الخلل في النظر الكلي إلى الوحي (النقل) بحيث ال يقرأ قراءة كلية شاملة ،وإنما
تقطع أوصاله تقطيع ًا فتحمل على جزئيات مفصومة عن أصولها ،وعلى فروع مقطوعة عن
كلياتها ،وعلى آليات وأدوات ،ووسائل غير منسجمة مع مقاصدها.
 2ـ الخلل في قراءة الكون قراءة شاملة ودور اإلنسان فيه ،فإذا أبعد دور اإلنسان عن
رسالته المتمثلة في االستخالف واالستعمار في األرض فإن هذه النظرة تؤدي ال محالة إلى
محدودية دور اإلنسان في هذا الكون ،وإلى االنعزال ،وانطفاء الدور الحضاري.

فلقد كان الندفاع الرعيل األول من الصحابة والتابعين نحو تحقيق مهمتهم المتمثلة في
تحرير االنسان (كل االنسان) (من عبادة العباد إلى عبادة اﷲ ،ومن ضيق الدنيا إلى سعتها،

( ((13د .فتحي ملكاوي  :المرجع السابق ( )58/75/1معتمد ًا على نصوص األستاذ الفاروقي رحمه اﷲ
( ((13إحياء علوم الدين ط .دار المنهاج 1432هـ ( 62/1وما بعدها)
( ((13د .احمد الريسوني  :الفكر المقاصدي ط .الدار البيضاء1999م ،ص 99
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ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم)( ... ((13دور عظيم في تحقيق االستخالف وعمارة
األرض ،وتحقيق الحضارة والتقدم العلمي خالل أقل من قرنين.

الهمة ،وغابت الغاية القصوى من خلق االنسان بدأ
ولما خمدت هذه الجذوة ،وضعفت ّ
ّ
المسلمون ينعزلون عن الحياة ،وبدأت الحضارة تتأخر.

فال بدّ ان نعلم – حسب التوجيه القرآني ـ أن الكون بسمائه وأرضه وما بينهما من طاقات
سخرها اﷲ لإلنسان ،وان مقتضى َالتسخير التمكين منه واالستفادة منه
وقوى وإمكانيات قد َ ّ
لأْ
لآَ
ً
َ
َ
َ َ َّ
ّ
ْ
َ
ُ
ُ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ْ
َ
او َ
َّ َ َ
ات
فقال تعالى :
﴿وسخ َر لكم ما فِي السم ِ
ات وما فِي ا ر ِض ج ِميعا ِمنه ِإن فِي ذلِك ي ٍ
َّ َ َ َ َّ
َ
لق ْومٍ يتَفك ُرون﴾( ((13فحينما تؤثر فينا المذاهب االنعزالية باسم الدين (المنقوص) ،أو باسم
الزهد (البارد) أو باسم التصوف (غير السني) فإن عجلة الحضارة والتقدم تتوقف ،بل ربما
تسير قهقري ًا إلى الوراء.
 3ـ الخلل في عدم معرفة سنن اﷲ تعالى في النصر والهزيمة ،والقوة والضعف ،والتقدم
والتخلف ،والوحدة والخالف ،والتآلف والصراع ،...وعدم معرفة سنن اﷲ تعالى القاضية
في ربط األسباب بالمسببات ،....فحينما نجهل أو ال نعمل بهذه السنن القاضية التي وصفها
ً
َ
اﷲ بأنها َّ ُ َ َ َ َ :
هلل تبْ ِديال﴾( ((14يكون الجزاء معروف ًا .
﴿ولن ت ِجد لِسن ِة ا ِ

 4ـ الخلل في التعامل مع التراث والمعاصرة ،فقد وقع خلل كبير في التعامل مع التراث
الذي تركه األولون في مختلف العلوم ،وفي العلوم المعاصرة بين إفراط وتفريط ،فمعظم
المدارس الشرعية تكاد تقدس التراث القديم ،وال تتجاوزه ،وتعيش عليه وال تفارقه ،وال
تعترف بالجديد مهما كان نوعه ،بل تعتبره خروج ًا وغزو ًا أجنبي ًا.
وبالمقابل فإن المجتمع في غالبه يعتمد على كل ما يأتي من الخارج غ ّثه ،وسمينه ،ج ّيده
ومره.
ورديئه ،حلوه ّ
والذي بهمنا هنا هو أن النظرة التقديسية نحو التراث باإلضافة إلى أنها تؤدي إلى الخمول
الفكري ،واالكتفاء بالماضي دون التجديد فإنها كرست الجمود الفكري والفقهي الذي شمل
منذ عدة قرون معظم مدارسنا وجامعتنا اإلسالمية ،ومعظم خريجيها ،وهو أحد األسباب أيض ًا
البتعاد الطبقة المثقفة والحاكمة عن الدّ ين ،فقد ذكر العالم الرباني الشيخ أبو الحسن الندوي
أن من العوامل التي أثرت في الطبقة المثقفة في العالم اإلسالمي ،وقادته الذين بأيديهم ازمة
( ((13انظر تفصيل هذه القصة في البداية والنهاية البن كثير ( ،)108/7وتأريخ األمم والملوك للطبري
()401/2
( ((13سورة الجاثية  /اآلية 13
( ((14سورة األحزاب  /اآلية 62
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الحكم ،وجعلتهم بعيدين عن تطبيق الدين  :ذلك الجمود العقلي ،والركود الفكري الذي
طرأ على مراكز العلوم اإلسالمية ،وعلى علمائها منذ فترة طويلة ،حيث عجزت هذه العلوم
اإلسالمية (التي كانت حافلة بالحياة ،والروح الصالحة للنمو واالزدهار ومسايرتها للحياة
المتطورة) عن ّ
حل مشكالت هذا العصر المتقدم الذي كانت حاجته إلى التطور والتقدم أشد
واعظم من حاجة كل عصر(.((14
فلم تتطور المدارس والجامعات اإلسالمية منذ القرن الخامس الهجري إالّ ما رحم
ربي ،حتى األزهر الشريف ظلت مواد دراسته محصورة على علوم الشريعة ،واللغة العربية
بمناهج وكتب قديمة ،فلم يدخل عليها التجديد إالّ في العقود األخيرة ،وكان قانون تطوير
حرم الكليات
األزهر الذي صدر في عام 1961م لم يكن ألجل تطوير العلوم الشرعية ،بل قد َ
الشرعية من أصحاب الدرجات العالية الذين يذهبون عادة إلى كليات الطب والهندسة
ونحوهما ،باإلضافة إلى حرمانه من االستقالل اإلداري حيث يعين شيخ األزهر من قبل
الدولة ،وانه كان تابع ًا لوزير شؤون األزهر ،إلى قانون عام 1975م الذي جعله تابع ًا لرئيس
الوزراء بمنصب رئيس الوزراء مالي ًا فقط ،كما أن األزهر حرم من استقالله المالي بعد إلحاق
ميزانيته بالدولة بدالً من األوقاف بقانون 1957م.
ولذلك وجه معظم العلماء الكبار المعاصرين منذ بداية القرن العشرين انتقاداتهم لألزهر،
وحاول بعضهم إصالحه مثل الشيخ محمد عبده ،وقال  ( :األزهر يدور في حلقة مفرغة من
التقليد ال ندري آخرها من أولها ،وتجد هذا الكتاب في هذا العلم أو ذاك ال يختلف عن
االخر إالّ بشيء من التغيير في الوضع والترتيب ،أما األفكار واآلراء فهما قد جمدتا )...ثم
يتحدث عن علم الكالم ،بان كتب علم الكالم التي يشقى بدراستها طالب األزهر في فك
غامضها قدر ًا كبير ًا من طاقتهم العقلية إنما تتعرض لمذاهب اندثرت ،فيكون من العبث ان
نحس بهم ركز ًا ،وان تترك أمثال القاديانية والبهائية ،والدعوة
نعكف على جدل قوم ال نكاد ّ
لمذاهبهم ما هو معروف في أوروبا وامريكا(.((14
وكذلك الشيخ علي الخفيف انتقد ( بأن نظم التعليم في المعاهد الدينية باألزهر
ومناهجها تحتاج إلى مزيد من األساليب بما يقربها من نظم التعليم الحديث ،و ُيخلصها من
األساليب الركيكة المبهمة التي تضيع وقت ًا كبير ًا لفهمها)(. ((14ويقول الشيخ محمد الغزالي :

( ((14الندوي  :الصراع بين الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية ص 206
( ((14مقالته في مجلة األزهر ( ،)600/21ويراجع د .محمد عثمان شبير  :بحثه المقدم إلى الدورة 15
بمسقط عام 2004م بعنوان  :إسالمية مناهج التعليم ص  11ـ 12
( ((14مقالته في مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ()174/46
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(يجب أن تكون الدراسة في األزهر دراسة علمية ،وتربية خلقية ،وعبادة روحية) ( ،((14ويقول
الشيخ أحمد العسال ( :أمراض األزهر في ثالث نقاط رئيسية ،هي :ضعف الطالب ،وضعف
المدرس ،وضعف اإلدارة ،باإلضافة إلى عدم استقاللية األزهر مالي ًا وإداري ًا) ،وكذلك انتقده
فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي(.((14

 5ـ الخلل في فهم الواقع بماضيه ،وحاضره ومستقبله ،ومآالته مع ان ذلك مطلوب
شرع ًا ،فالفقيه ،أو العالم إذا لم يعلم الواقع بدقة وعمق فكيف يكون حكمه دقيق ًا وصحيح ًا
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.
والخالصة أن معظم المناهج الشرعية كان فيها الخلل بأنواعه الخمسة المذكورة ،أو
على األقل كان فيها معظم هذه األنواع ،وبالتالي يكون الخريج مصحوب ًا بها او بمعظمها.
ولذلك إذا أردنا أن ننجح في إعداد جيل قادر على القيادة الحكيمة الرشيدة فعلينا ان
نتفادى في مناهجنا وبرمجنا التعليمية هذا الخلل من خالل منهجية شاملة مستوعبة.

ثالث ًا – المناهج الخا�صة بدرا�سة العلوم المطلوبة للدرا�سة لالرتقاء بالتعليم
ال�شرعي:
ذكرنا في السابق بأن المناهج الخاصة بدراسة العلوم فيها شيء من االفراط والتفريط
فهناك علوم مطلوبة ال تدرس في معظم المدارس والمعاهد الشرعية ،وهناك علوم يبالغ
في التركيز عليها ،وهناك علوم ال حاجة لنا اليوم بها سوى المرور عليها مرور الكرام من
خالل مدخل تأريخي ،ولذلك يجب علينا ان نعالج هذه القضايا الثالث بدقة ووفق منهجية
مدروسة ،وفي هذا المجال أطرح في هذا البحث مشروع ًا آم ً
ال ان يكون وافي ًا ،وراجي ًا من اﷲ
تعالى ان يكون فيه الرشاد والسداد.

فالمطلوب دراسته خالل المرحلتين ،وهما مرحلة المدارس الملحقة بالمساجد ،أو
المعاهد ،ومرحلة الكليات الشرعية ،وهي كاآلتي:
ا ـ العلوم العربية :

أ ـ النحو يدرس فيه أوالً  :العوامل المائة ،وقطر الندى ،وبل الصدى مع شرحه البن
هشام ،ثم كتاب معاصر مليئ بالتطبيقات العملية مثل النحو الواضح لألستاذ علي الجارم،
ومصطفى امين ،ثم كتاب االنموذج ،وكتاب النحو الوافي لألستاذ عباس حسن .
( ((14موقع ويكيبيديا ،االخوان المسلمون
( ((14موقع ويكيبيديا ،االخوان المسلمون
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ثم دراسة ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل ،وحاشية األستاذ محيى الدين عبدالحميد،
وفي الحفظ يمكن االكتفاء بالعوامل المائة ،وألفية ابن مالك .
ومن الكتب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأها ،أو يراجعها دائم ًا كتاب الخصائص
البن جني الذي يعلم الطالب أصول النحو ،وفقه اللغة ،وفوائد عظيمة ،والكوكب الدري في
تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية لألسنوي ،حيث يعلمان الطالب كيفية التطبيق
واالستفادة من النحو لخدمة الفقه ،وكذلك كتاب المغني للزمخشري للتعمق في حروف
المعاني ،وكتاب كفاية المعاني في حروف المعاني للعالمة عبدالله البيتوشي وهو نظم لم
أجد له مثي ً
ال من حيث الروعة والجمال والفائدة والدقة ،وقد شرحها مؤلفها وسماه :صرف
العناية في كشف الكفاية ،وكتاب الكليات للكفوي الذي يتناول مصطلحات أغلب علوم
اللغة والعلوم األخرى.

ومعرفة علم النحو لمن يريد التعمق في القرآن الكريم في غاية من األهمية ،بل إنه بدونها
ال يمكن الفهم الصحيح للقرآن الكريم مباشرة.
ب ـ علم الصرف:

وعلم الصرف هو من أهم العلوم الخادمة للقرآن والسنة ،وبدونه ال يمكن فهمها بصورة
صحيحة ،ألنه يتحدث عن بنية الكلمة ،وأوزانها ،وما يطرأ عليهما من تغيير ،وداللة كل بناء
منها على معنى خاص ،او معان ،فهو يحقق غاية معنوية من حيث الداللة على الزمان ،أو
بدونه ،ومن حيث اختيار الصيغ المناسبة لمعانيها.
بل إن تغيير حرف واحد من الكلمة ،بل تغيير حركة واحدة منها ما عدا ما يتعلق بحركة
الحرف األخير التي ترتبط بالنحو) يؤدي إلى تغيير المعاني ،فلكل من الماضي ،والمضارع
واألمر والمصدر العادي ،والمصدر المصنوع ،والنسبية ،والظروف ،والتصغير وغيرها،
لها معانيها الخاصة التي تتغير حسب الصيغ واألبنية الصرفية ،باإلضافة إلى تحقيق غايات
صوتية بسبب التغيير في الحركات والحروف.

بل إن لكل باب من أبواب المجرد ،والمزيد فيه معانيه الخاصة به ،فمث ً
ال فإن باب اإلفعال
يأتي لعدة معان ،منها  :اإلزالة فيقال  :أجلدت الشاة أي أزلت جلدها ،وقد استعملها القرآن
﴿و َعلَى الَّذ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ٌ َ َ ُ ْ
الكريم كثير ًا مثل قوله تعالى َ :
كين﴾( ((14أي الذين
ين ي ِطيقونه فِدية طعام ِمس ِ
ِ
حر
زالت عنهم الطاقة ،وفي الحديث الصحيح قال خباب  ( :شكونا إلى رسول اﷲ ﷺ ّ
الرمضاء فلم ُيشكنا)( ((14أي لم ُيزل شكوانا.
( ((14سورة البقرة  /اآلية 184
( ((14صحيح مسلم الحديث  ،619ورواه غيره
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وأظن ان الكتب المناسبة في تعليم الصرف ،هي :

ـ كتاب التصريف لإلمام الزنجاني ،وهو كتاب سهل مناسب للمبتدئين .
ـ مبادئ الصرف العربي ،للدكتور أحمد محمد السعدي.

ـ شذى العرف في فن الصرف ،تأليف أحمد بن محمد الحمالوي.

ـ الشافية البن الحاجب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في جزئه األخير المتعلق
بالصرف.
ج ـ علوم البالغة ( البيان والمعاني والبديع) :

هذه العلوم وضعت لتخدم نصوص القرآن الكريم بصورة خاصة ،وأساليبه البالغية،
ولتظهر إعجاز القرآن الكريم الذي أعجز العرب بفصاحئهم وشعرائهم ان يأتوا بسورة
َ ْ ّ َّ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
َ ُ ُْ
ب ِمما نزلنا على عب ِدنا فأتوا
واحدة مثل القرآن
الكريم فقال سبحانه ﴿ :وإِن كنتم ُفِي ري ٍ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ َ ّ ّْ َ
اللهّ ِإن كنتم صا ِد ِقين﴾(.((14
ون ِ
بِسور ٍة ِمن ِمث ِل ِه وادعوا شهداءكم ِمن د ِ
ومن الكتب المناسبة في نظري في هذه العلوم:

ـ االيضاح للخطيب القزويني ،ولكن األفضل ان يدرس قبله كتاب معاصر ،مثل كتاب
علوم البالغة لألستاذ أحمد مصطفى المراغي.
ـ أو كتاب المبسط في علوم البالغة والمعاني ،والبيان ،والبديع ،نماذج تطبيقية لألستاذ
محمد طاهر الالذقي.
ـ وهناك كتب قديمة وجديدة مهمة جد ًا ،منها  :دالئل األعجاز ،وأسرار البالغة للشيخ
عبدالقاهر الجرجاني ،وكتابا المختصر والمطول للتفتازاني.

* االهتمام ببقية أنواع اللغة العربية ،وهي فقه اللغة ،وعلم العروض ،وعلم القافية ،وعلم
قوانين االمالء والكتابة ،والقراءة ،وإنشاء الرسائل ،والخطب ،والمحاضرات ،وعلم الوضع.

وكذلك العلوم المعاصرة من فنون األدب ،والمقالة ،وكتابة المسرحية ،والقصص
ونحوها.
وقد عدّ العالمة الشجاعي في حاشيته على قطر الندى اثني عشر علم ًا جمعها بعض
النحاة في قول:

( ((14سورة البقرة  /اآلية 23
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شعر ،عروض ،اشتقاق ،الخط ،إنشاء

تلك الـعــلوم لها اآلداب أســــــماء

وإذا أضفنا إليها علوم العربية المعاصرة فقد تصل إلى حوالي عشرين علم ًا وفن ًا.

والمطلوب أن يعرف طالب العلم األهم منها ،فاألهم ،وان يعرف عن كل ف ّن شيئ ًا.
 2ـ علم الفقه :

أقترح أن يبدأ طالب العلم بمتن صغير في كل مذهب ،مثل مختصر القدوري في المذهب
الحنفي ،ومختصر خليل في المذهب المالكي ،ومتن أبي شجاع ،المسمى  :غاية التقريب
مع شرح الموجز فتح القريب في المذهب الشافعي ،والعمدة مع شرحه العدة في المذهب
الحنبلي .ويقرأ مع هذه المتون الكتب المعاصرة في الفقه.
ثم يبدأ بالكتب المتوسطة ،ثم بعض المطوالت الفقهية .

ومن الضروري جد ًا أن يقرأ كتاب في الفقه المقارن مثل بداية المجتهد البن رشد ،او
المجموع للنووي ،أو المغني البن قدامة ،وبعض الكتب المقارنة للمعاصرين .
كما أن من الضروري  :ان تشتمل الدراسة على جميع كتب الفقه وأبوابها من كتاب
الطهارة إلى آخر الكتب .
 3ـ علم الفرائض والمواريث:

وهو وإن كان داخ ً
ال في علم الفقه ،ولكن ألهميته خصص بحقل خاص ،ولذلك ال بد أن
يتضمن البرنامج دراسة خاصة لعلم الفرائص من خالل بعض الكتب القديمة والمعاصرة،
ومن األهمية هنا تعليم الطلبة البرامج والجداول العلمية المعاصرة في الحاسوب
(الكومبيوتر) لحسبة الفرائض.
ومن المعلوم أن علم الفرائص والمواريث يتكون من ثالثة أشياء:

ـ العلم باألنصبة المفروضة المقررة في الكتاب والسنة ،وفصلته كتب الفقه العام،
والفرائض.
ـ علم النسب

ـ علم الحساب

طور علم الحساب ألجل الدقة في الفرائض،
ولذلك فإن الخوارزمي (ت232هـ) ّ
وأضاف إلى األرقام صفر ًا وسماه صفر الزاوية.
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 4ـ علم أصول الفقه:

وهذا العلم من أهم العلوم المطلوب التعمق فيه لفهم الكتاب والسنة ،ولذلك يجب ان
يتضمن البرنامج الدراسي مجموعة من الكتب القديمة وهي كثيرة ،والمعاصرة وهي أيض ًا
كثيرة.
ويجب أن يتضمن البرنامج محاضرات تدريبية لتدريب الطالب على تطبيق األدلة
اإلجمالية ،والقواعد األصولية الستخراج األحكام والفروع.
 5ـ علم المنظومة المقاصدية بأبعادها الخمسة ،وهي :
ـ مقاصد خلق الكون واالنسان

ـ مقاصد الشريعة ،العامة ،والخاصة ،والجزئية

ـ مقاصد المكلفين

ـ فقه المآالت

ـ فقه سد الذرائع وفتحها

وتوجد كتب مهمة في هذا المجال ،من أهمها :الموافقات للشاطبي ،والمقاصد البن
عاشور ،والريسوني ،وكتاب  :المنظومة المقاصدية وأثرها في االقتصاد والمعامالت ،للقره
داغي.
 6ـ علوم القواعد ،واألشباه والنظائر ،والفروق ،والنظريات:

هذه العلوم مطلوبة اليوم لمزيد من العناية بها ،ولها كتب ق ّيمة قديمة معاصرة.

 7ـ علم المنطق:

يحتاج طالب العلوم الشرعية إلى دراسة علم المنطق القديم والمنطق الحديث ،وقد
ألفت فيهما كتب كثيرة قديمة ومعاصرة ،يختار منها كتاب قديم مثل  :االيساغوجي ،أو كتاب
من الكتب المعاصرة.
ولكن أرى أن ال يخصص له وقت كثير كما هو الحال في المناهج التقليدية.
 8ـ علم الكالم والفلسفة :

أرى أن يدرس علم الكالم من خالل مدخل عام لدراسة علم الكالم ،ولكن تعطى
األهمية لدراسة الفلسفة المعاصرة وما تتضمنه من الحاد وإيمان ،وخير وشر ،وتكوين علماء
فقهاء مفكرين قادرين على الرد على الغزو الثقافي بردود علمية .
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 9ـ العناية القصوى بدراسة الفكر المعاصر ،والفرق والنحل المعاصرة ،ومقارنة األديان.

 10ـ العقيدة في ضوء الكتاب والسنة ،مع دراسات عميقة حول المناهج الخاصة بها،
وبخاصة األسماء والصفات .
 11ـ علوم الحديث والتخريج :

فهذه العلوم تستحق العناية األكبر ،وقد ألف فيها كتب كثيرة قديمة ومعاصرة ،ولكن
أقترح ان يكون كتاب الشيخ القرضاوي  :كيف نتعامل مع السنة النبوية ،ضمن البرنامج.
 12ـ أحاديث األحكام :

حيث يحتاج طالب العلم ان يدرسها ،ومن أهمها  :نيل األوطار للشوكاني ،وسبل السالم
للصنعاني.
 13ـ علوم القرآن:

ومن أهم الكتب في نظري ،كتاب  :االتقان للسيوطي ،والبرهان في علوم القرآن
للزركشي ،ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ،وهناك كتب أخرى للمعاصرين.
 14ـ التفسير الموضوعي ،والتحليلي ،ومناهج المفسرين:

ومن أهم الكتب في هذا المجال  :التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسنين الذهبي،
وشرح أصول التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين ،ومناهج المفسرين للدكتور مصطفى
مسلم ،وكذلك كتاب الشيخ القرضاوي  :كيف نتعامل مع القرآن ؟ ،وكذلك من الضروري
دراسة بعض الكتب القديمة مثل تفسير الطبري ،وتفسير ابن كثير ،وتفسير البيضاوي،
ونحوها.
 15ـ احكام القرآن:

ومن أهم الكتب الممتازة في هذا المجال  :أحكام القرآن للقاضي ابن العربي المالكي،
وللجصاص ،وللكيا الهراسي ،والقرطبي ،وهناك كتب معاصرة جيدة في هذا المجال.
 16ـ علوم التزكية واألخالق ،والزهد :

فهناك كتب قديمة ومعاصرة ،من القديمة كتاب  :إحياء علوم الدين للغزالي ،ومدارج
السالكين البن القيم ،ومن الكتب المعاصرة  :دستور األخالق في القرآن لألستاذ محمد
عبدالله دراز ،وموسوعة األخالق لشيخنا القرضاوي .
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 17ـ العلوم المعاصرة :

من الضروري دراسة العلوم المعاصرة مثل علم الحساب ،والرياضيات ،وعلوم
االجتماع ،والتربية المعاصرة ،والجغرافيا ،والتأريخ ،وعلم النفس ،واالقتصاد من خالل
مداخل تفي بالغرض المنشود .
 18ـ تعليم اللغات :

أرى ضرورة تعليم إحدى اللغات العالمية أو أكثر مثل اللغة اإلنجليزية ،والفرنسية ،أو
األلمانية ،وكذلك االهتمام بإحدى اللغات اإلسالمية ،مثل التركية ،واألوردو ،والفارسية،
والماليو ،والكوردية ،ونحوها.
 19ـ العناية بطرق التدريس والخطابة ونحوهما ،والتدريب عليهما .
 20ـ العناية باالقتصاد اإلسالمي وفقه المعامالت المعاصرة .

 21ـ العناية بفقه القضايا المعاصرة في مجال الطب ونحوه.

 22ـ العناية بدراسة حقوق االنسان ،وحقوق المرأة ،والسياسة الشرعية ،والقضايا
السياسية المثارة مثل الديمقراطية ونحوها.

ومع أهمية ما سبق لكنه لن يحقق الغرض المنشود إالّ إذا توافر المدرس الممتاز الذي
يجمع بين اإلخالص واالختصاص ،وتوجد المعايير الحاسمة واإلدارة الناجحة الحازمة،
ورعاية الموهبين ،واالهتمام بالجوائز التحفيزية ،واالستفادة من تقنيات العصر ،وبالمراكز
البحثية ،ونحوها.
رب العالمين،
وآخر دعوانا أن الحمد لله ّ

وصلى اﷲ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

معايير الجودة
في التعليم الشرعي
د .مسعود صبري

باحث بالموسوعة الفقهية الكويتية ومدرس بكليتي الشريعة والحقوق جامعة الكويت

مقدمة:
مع تطور التعليم الشرعي واالنتقال من ( شيخ العمود) إلى التدريس النظامي في المعاهد
الدينية والكليات الشرعية أضحى مما يكاد متف ًقا عليه ضعف التعليم في المعاهد والجامعات
تفكيرا جادا في إعادة النظر في تدريس المناهج ،وكذلك الحال في
الشرعية ،مما يتطلب
ً
طريق التدريس ،وكذلك إدارة العملية التعليمية في ظل التضخم والتطور في األساليب
التربوية الحديثة ،التي سهلت كثيرا من المعارف والعلوم ،وجعلت االبتكار واإلبداع ساطعا
فيها ،وملحوظا عليها ،خاصة في المجال التطبيقي ،وعالم اللغات ،وعلوم التكنولوجيا
وغيرها.

إن علوم الشريعة مازالت هي أقل العلوم تطورا ،سواء على مستوى تطوير المحتوى
التدريسي ،أو تطوير الشكل ،أو تطوير وسائل التعليم وأدواته ،وإذا أردنا أن نسعى لتطوير
تدريس علوم الشريعة والعربية من باب أنها تبع لها ،فيجب أن تتضافر الجهود لوضع منهج
تجديدي يجمع بين األصالة والمعاصرة ،يحافظ على القديم الصالح ،والجديد النافع.
وسوء التعليم في بالد المسلمين ليس وليد اليوم ،فلقد نبه إليه ابن خلدون( ((14في مقدمته،
وهو الذي عاش أواخر القرن الثامن وأقل من عقد في القرن التاسع.

( ((14ابن خلدون  :هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن ،أبو زيد ،الحضرمي ،األشبيلي األصل
التونسي ثم القاهري ،المالكي ،المعروف بابن خلدون ،عالم ،أديب ،مؤرخ ،اجتماعي ،حكيم .ولي في
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والتخوف من خوض غمار إصالح التعليم الشرعي كان يداعب عقول المصلحين الكبار،
أمثال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور – رحمه الله ـ الذي قال« :ولطالما كنت أقدم رجال
وأؤخر أخرى ،واعلم أن نور عقلي هو دون إضاءة هاته المجاهل التي صفدت عليها منافذ
األنوار واألهوية الخالصة فامتألت بالحوامض الرديئة منذ أزمان»(((.

غير أن تلك المخاوف لم تكن مانعا من خوض الغمار ،يقول الشيخ ابن عاشور (إذن كان
وتجمل ماضينا أن ندخل
واجبا علينا خدمة لألمة وتهيئة للنشأة العلمية التي تزين مستقبلنا
ّ
تلك المجاهل ،نرفع بإحدى أيدينا مشاعل النور ،ونقطع باألخرى ما يمانع من حجرات
العثور ،فإن لم نصل بعد إلى غاياتها ،فعسى أن ال نبعد ،وإن سلمنا من أن نشقى باللئام ،فما
(((
ضرنا أن ال نسعد ،ولنا في ذلك كله معذرة العارفين وشهادة وتزكية المنصفين)
إن نجاح العملية التعلمية في علوم الشريعة يجب أن يتناول خمسة جوانب هامة ،هي:

أوال ـ العناية بالمؤسسات التعليمية.

ثانيا ـ تأهيل جمهور الطالب ،وهل هناك معايير معينة لقبول الطالب في الدراسات
اإلسالمية أم أن يتاح لكل الطالب؟
ثالثا ـ إعادة النظر إلى مضمون المقررات التعليمية ،بما يتناسب مع روح العلم من ناحية
وروح العصر من ناحية أخرى.
رابعا ـ طريقة تدريس علوم الشريعة إليصال المحتوى بطريقة جيدة ،وتأهيل المعلمين
واألساتذة القائمين على تعليم علوم الشريعة.
خامسا ـ وضع مقاييس لمدى كفاءة العملية التعليمية في علوم الشريعة.

إن مستقبل علوم الشريعة يحتاج إلى منهج متكامل يجمع بين فقه الشرع من ناحية ،وفقه
الواقع من ناحية أخرى ،وفقه تنزيل الشرع الثابت على الواقع المتغير ،حتى يكون منهجا
قريبا من المنهج النبوي ومنهج الراشدين في التعليم ،فذلك يسهم في الفقه الحضاري لألمة
كلها.
مصر قضاء المالكية  .وأخذ الفقه عن قاضي الجماعة ابن عبد السالم وغيره  .ولد سنة  732هت ،وتوفي
سنة 808هـ .من تصانيفه  « :العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» و«تاريخ ابن
خلدون» ،و«شرح البردة » .راجع :شذرات الذهب  ،76 / 7والضوء الالمع  ،145 / 2واألعالم / 4
 ،106ومعجم المؤلفين . 188 / 5
((( أليس الصبح بقريب ،للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ،ص6:
((( السابق
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وقد ُبذلت جهود كثيرة ،وعقدت عدة مؤتمرات علمية تعنى بالتعليم الشرعي ،وكتب
عدد من العلماء والباحثين في تطوير ونقد العملية التعلمية فيما يتعلق بالتعليم الشرعي ،وهو
أمر يحتاج إلى مزيد بذل الجهد.
ويأتي هذا البحث معالجا فكرة وضع معايير يمكن بها قياس جودة التعليم الشرعي.

وهو مقسم إلى عدة محاور:

المحور األول ـ معايير الجودة في المحتوى

المحور الثاني :معايير الجودة في طرق التدريس

المحور الثالث :معايير الجودة في المعلم.
المحور الرابع :معايير الجودة في المتعلم

�أهمية التعليم ال�شرعي:
لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم ،فإنّما العلماء من األ ّمة بمثابة القلب إذا صلح
صلح الجسد ك ّله ،وإذا فسد فسد الجسد ك ّله ،وصالح المسلمين إنّما هو بفقههم اإلسالم
وعملهم به ،وإنّما يصل إليهم هذا على يد علمائهم ،فإذا كان علماؤهم أهل جمود في
العلم وابتداع في العمل؛ فكذلك المسلمون تبعا لهم .فإذا أردنا إصالح المسلمين فلنصلح
علماءهم.

ولن يصلح العلماء إالّ إذا صلح تعليمهم .فالتعليم هو الذي يطبع المتعلم بالطابع الذي
يكون عليه في مستقبل حياته وما يستقبل من علمه لنفسه وغيره ،فإذا أردنا أن نصلح العلماء؛
فلنصلح التعليم ،ونعني بالتعليم التعليم الذي يكون به المسلم عالم ًا من علماء اإلسالم يأخذ
عنه الناس دينهم ويقتدون به فيه(((.
إن نجاح المؤسسات التعليمية الشرعية قائم على معرفة مقاصد العلوم ،ألنه كما أشار
اإلمام الغزالي((( في كتابه ( :المستصفى) أن الدارس ال يتحصل العلم إال بثالثة أمور،

((( آثار ابن باديس ،عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي (المتوفى1359 :هـ)،)217 /3( ،
تحقيق :عمار طالبي ،دار ومكتبة الشركة الجزائرية ،الطبعة :األولى (عام  1388هـ ـ  1968ميالدية)
الغزالي .،فقيه شافعي أصولي ،متكلم ،متصوف.
((( الغزالي :هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد َّ
رحل إلى بغداد ،فالحجاز ،فالشام ،فمصر وعاد إلى طوس  .ولد سنة450 :هـ ،وتوفي سنة  :505من
مصنفاته« :البسيط» ،و«الوسيط» ،و«الوجيز» ،و«الخالصة» وكلها في الفقه ،و«تهافت الفالسفة» ،و«إحياء
علوم الدين»  .راجع :طبقات الشافعية  101 / 4ـ  ،180واألعالم للزركلي  ،247 / 7والوافي بالوفيات
] 277 / 1
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هي :معرفة التصور العام للعلم ،وإدراك مقاصد العلم ،وتحصيل مسائل العلم .ومما قاله في
هذا « :فكل علم ال يستولي الطالب في ابتداء نظره على مجامعه وال مبانيه فال مطمع له في
(((
الظفر بأسراره ومباغيه»

وهذا النظر غاية في األهمية ،فحين يدرس الطالب مصطلح الحديث دون امتالك مهارة
تمييز الحديث الصحيح عن غيره ،فلن يتملكوا مقصد العلم ،وإن عرفوا مباحثه ،وإن درسوا
قواعد العربية دون امتالك مهارة النطق الصحيح والكتابة الصحيحة وتصويب الخطأ ،فلن
يمتلكوا مهارة العلم ،وهكذا.

المحور الأول :معايير الجودة في المنهج والمحتوى:

المقصود بالمنهج هو المحتوى التعليمي الذي يدرسه المعلمون للطالب ،ويقوم
الطالب باستذكاره ،وهو تعريف ضيق لمعنى المنهج.
ولكن المنهج – بمفهومه األوسع ـ يمكن أن يعبر عنه بأربعة أسئلة هي:

األول :لماذا نعلم؟ وهو يشير إلى األهداف المراد تحقيقها ،أو هي مقاصد العلم.

الثاني :ماذا نعلم؟ ويشير إلى محتوى المادة الدراسية ،يعني مباحث العلم.

الثالث :كيف نعلم؟ ويشير إلى طرق وأساليب التدريس واألنشطة المستخدمة لتحقيق
األهداف.
الرابع :كيف يمكن الحكم على النتائج؟ ويشير إلى أساليب التقييم.

والفارق بين المنهجين هو أن المنهج بالمفهوم الضيق يشمل توضيح األلفاظ
والمصطلحات الغامضة ،واالستدالل على المسائل التي ذكرت دون دليل ،والتفريع على
بعض المسائل ،وذكر الخالف وأدلة المخالفين ،مع ذكر بعض األسئلة لبيان الفهم.
أما المنهج بالمفهوم األوسع ،فهو يشمل التخطيط الجيد للموقف التعليمي ،وتوزيعه
على المجاالت الثالثة( :المعرفي والمهاري والوجداني) ،مراعيا كافة المستويات:
(التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل ،التركيب ،التقويم) ،كما تشمل طرق التدريس تحقيق
األهداف التعليمية ،وبناء جوانب الشخصية ،كالتعليم التعاوني الذي ينمي مهارات العمل
الجماعي ،والحوار والتواصل ،وتنمية طرق التفكير والعمليات العقلية العليا لدى المتعلم
ونحوها .كما يشمل النشاط خارج الموقف التعليمي ،كالبحث والكتابة وإعداد التقارير،

((( المستصفى (ص)4 :
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وكذلك استعمال تقنيات التعليم ووسائله ،والتقويم باألساليب المتنوعة التي تقيس مدى
تحقق األهداف ومدى النمو في شخصية المتعلم(((.
مناهج الت�صنيف:
والناظر إلى كتب علوم الشريعة يجد أن كثيرا من كتب المتأخرين مغلقة صعبة ،فهي كتبت
بلغة زمن أصحابها ،ومن المعلوم أن لكل عصر قاموسه ومعجمه اللغوي ،فتموت بعض
األلفاظ والكلمات حتى تكاد تكون من النوادر ،مع كونها كانت شائعة في عصرها ،ولكنها في
زمن آخر غير مفهومة وال معروفة ،وليس مطلوبا ممن يصنف أن يكتب لكل األزمنة.
كما أن الغالب على الكتب المعاصرة ضعف المحتوى العلمي الذي ال يوفي بالغرض،
وربما يرجع ذلك إلى عدة أسباب ،من أهمها التطور التكنولوجي الهائل ،فمع كونه أتاح
كثيرا من الكتب والمصنفات العلمية ،لكن أضحى الغالب على الصنعة التصنيفية النقل
والجمع ،فبدت كثير من الكتب غاية في الضعف ال توصل علما ،وإنما تعطي ثقافة.
ومن أهم المعايير التي يجب مراعاتها في وضع المناهج التعليمية ما يلي:

العناية بالكيف قبل الكم:
من المالحظ على المناهج التعليمية في جميع المراحل الدراسية في التعليم الشرعي ،بل
حتى في الدراسات الحرة في المساجد عنايتها بالكم ،وهذا له تأثير في اختيار المناهج التدريسية
التي قد ال تكون مناسبة للمراحل التعليمية ،وقد قيل :كثرة الكالم ينسي بعضه بعضا.

يقول الذهبي((( « :اإلكثار من العلوم المستحبة يوقع فيما ال استحباب فيه ،كما أن اإلكثار
من المباحات موقع في المكروهات ،وكذا اإلكثار من استعمال المكروه مؤد إلى مقارفة
(((
المحرم ،فال تنس خبر النعمان بن بشير في المشتبهات»
((( راجع :تطوير التعليم الشرعي ..حاجة أم ضرورة ،د .محمد بن عبد اﷲ الدويش ،ص 61 :ـ ،65
كتاب األمة ،العدد ،158 :ذو القعدة 1434هـ ،السنة الثالثة والثالثون
((( الذهبي :هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد اﷲ ،شمس الدين الذهبي  .تركماني األصل
من أهل دمشق .ولد في سنة  673 :هـ ،شافعي المذهب ،له ميل إلى بعض آراء الحنابلة .،إمام حافظ مؤرخ،
كان محدث عصره  .توفي سنة 748 :ه .من تصانيفه « الكبائر» ،و«تاريخ اإلسالم» في واحد وعشرين
مجلدا ،و«تجريد األصل في أحاديث الرسول» .راجع :طبقات الشافعية الكبرى  ،216 / 5والنجوم الزاهرة
 ،183 / 10ومعجم المؤلفين ] 289 / 8
((( مسائل في طلب العلم ،ص ،37 :وهو مذكور في مقدمة تحقيق فرض طلب العلم ،محمد بن حسين
اآلجري ،المتوفى360 :هـ ،تحقيق :علي بن أحمد الرازحي ،ص ،24:دار المعارف ،الطبعة األولى:
1431هـ =2010م
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�إدراك مقا�صد العلم:
لكل علم مقاصد تبتغى من دراسته ،بحيث يتحصل عليها الدارس بعد انتهائه منها،
وإال كانت دراسة العلم ضربا من الترف الفكري ال جدوى منها ،ولعل هذا ما أشار إليه
الشاطبي((( من أن كل مسألة ال ينبي عليها عمل ال فائدة منها وهي ليست من العلم ،فقال:
«كل مسألة ال ينبني عليها عمل؛ فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل
شرعي»(.((1
فعلم المقاصد له مقصد كلي ،أشار إليه الغزالي بقوله« :إذا فهمت أن نظر األصولي في
وجوه داللة األدلة السمعية على األحكام الشرعية لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية
(((1
اقتباس األحكام من األدلة»

وقال أيضا« :وجمعت فيه بين الترتيب والتحقيق لفهم المعاني فال مندوحة ألحدهما عن
الثاني ،فصنفته وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب يطلع الناظر في أول وهلة على جميع مقاصد
هذا العلم ويفيده االحتواء على جميع مسارح النظر فيه ،فكل علم ال يستولي الطالب في
ابتداء نظره على مجامعه وال مبانيه فال مطمع له في الظفر بأسراره ومباغيه» (.((1

إن دراسة علم الحديث مثال ،وهو يمثل السنة التي هي مصدر التشريع مع القرآن ،تتوقف
الدراسة عن حد صحة الحديث من عدمه ،ويتوقف دراسة الجرح والتعديل عند دراسة
السند ،ومن األولى أن تكون دراسة علم الحديث مثمرة لها أثر في حياة الطالب من التوثق
من األخبار المنقولة ،وعدم قبول الشائعات ،وأن ال يقبل قول إال بسنده ومصدره الصحيح.
وأن دراسة الخالف الفقهي وبيان أسبابه وتنوع المناهج ال تثمر إال حين نقف عند معرفة
سبب الخالف في المسألة ،وحين يعلم الطالب مهارة قبول الخالف وعدم التعصب لآلراء
واحترام اآلراء المبنية على الدليل ،مع قبول نقدها بشكل علمي بأدب واحترام ،وأن الخالف
الفقهي والفكري ال يكون سببا الختالف القلوب ،فاألول جائز في دين الله ،والثاني محرم.

((( الشاطبي :هو إبراهيم بن موسى بن محمد ،أبو إسحاق ،اللخمي الغرناطي ،الشهير بالشاطبي ،من
علماء المالكية  .كان إماما محققا أصوليا مفسرا فقيها محدثا نظارا ثبتا بارعا في العلوم له اجتهادات لم
يسبق لها ،وله القدح المعلى في علم المقاصد.من تصانيفه  :الموافقات ،و«االعتصام» ،و«المجالس» شرح
به كتاب البيوع في صحيح البخاري  .ال يعرف متى ولد ،وتوفي سنة  790هـ.راجع :نيل االبتهاج بهامش
الديباج ص  ،46وشجرة النور الزكية ص  ،231واألعالم للزركلي . ] 71 / 1
( ((1الموافقات ()43 /1
( ((1المستصفى ،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى505 :هـ)( ،ص ،)7 :تحقيق:
محمد عبد السالم عبد الشافي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األولى1413 ،هـ ـ 1993م
( ((1المستصفى( ،ص)4 :
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تقريب التراث:
إن تراث علماء المسلمين فيما كتبوه وصنفوه في شتى العلوم هو أحد أهم مصادر المعرفة
عن اإلسالم وشريعته ،وال يمكن لباحث أن يتجاهل هذا التراث بتلك الدعاوى التي تقول:
إنه يجب علينا ترك التراث بالكلية ،والنظر إلى نصوص الوحي من الكتاب والسنة لنستخرج
منها منهج النظر والبحث بما يتماشى مع عصرنا ،فهذا نوع من التطرف في الفكر ،وغمط
للحق ،وفي ذات الوقت ،هناك نظرة متطرفة – أيضا ـ ترى تقديس التراث بكليته ،وأنه يجب
تقديم التراث كما هو دون تغيير أو تبديل؛ مستندين إلى أن هذا التراث هو الذي كان سببا في
تطور المسلمين وبناء حضارتهم.
والحق أننا بحاجة إلى النظر إلى التراث بنظرة معتدلة بين التقديس والتبخيس ،فقد تبقى
لنا من التراث ما يقارب ثالثة ماليين من عناوين الكتب ،ففي المكتبة الوطنية بفرنسا وحدها
هناك ما يقارب من ستة ماليين من المخطوطات العربية ،وفي مصر هناك ما ال يقل عن
ثالثمائة ألف مخطوط عربي ،وفي مكتبة السليمانية بتركيا هناك ما بين سبعين ألف إلى ثمانين
ألف مخطوط عربي ،وهناك مخطوطات أخرى في عدد من الدول ،كالمكتبة الظاهرية في
دمشق ،التي نقلت إلى مكتبة األسد بدمشق ،وغيرها من البالد .وقد قامت دور النشر بتحقيق
عدد ال بأس به من تلك المخطوطات ،وتبقى عدد كبير منها مازال مخطوطا.

إن هذه الثروة الرائعة يجب النظر فيها بعين الرعاية والتقدير بما يطور العملية التعليمية
من خالل عملية ( تقريب) للتراث ،فيحفظ محتواه ولكنه يكتب بطريقة معاصرة ولغة
مفهومة بعيدة عن اللغة القديمة باعتبار أن كل عصر له قاموسه ،وإن التصنيف العلمي في
واإلفهام ،وقد أبان اﷲ تعالى عن
حد ذاته بلغته القديمة ليس مقدسا ،وإنما هو وسيلة للفهم
ّاَ
ََ ََْ ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ان
ول إِل بِ ِلس ِ
أن المقصود َ من اإلرسال والتعليم هو اإلفهام ،كما قال ﴿وما أرسلنا ِمن رس ٍ
َ
ق ْو ِم ِه ِليُبَ ِّي َن ل ُه ْم ﴾ [إبراهيم]4 :
لكن المصنفات القديمة امتازت بأمرين:

األول :المنهجية :فغالب ما كتب في القديم له منهجية واضحة تساهم في البناء المعرفي
للعقل المسلم.
الثاني :غلبة اإلخالص والتجرد ،مما جعل لهذه الكتب قبوال عند العامة والخاصة ،ألنهم
لم يكونوا يكتبون للتكسب كما هو غالب الحال اآلن ،وإنما يكتبون خدمة للدين والعلم.
وقد كتب لبعض المصنفات المعاصرة من القبول مثل ما كتب لألقدمين ،لما يظن أنه قد
توافر فيه ما توافر في القديم من المنهجية واإلخالص.
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ثانيا ـ سلم التعلم:

ومن مزايا منهج القدامى في التعلم هو ما قالوه من أن اإلنسان ال يتحصل العلم إال إذا
درسه ثالث مرات ،وقد عبروا عنه بدراسة المختصرات ،ثم المتوسطات ،ثم المطوالت،
وتقوم هذه الطريقة على شرح متن ما بطريقة مختصرة ،فإذا انتقل الدارس إلى الطريقة
المتوسطة فإنه يجد فيها ما درس في الطريقة المختصرة وزيادات ،ثم ينتقل إلى مرحلة
المطوالت ،فيدرس فيها ما درسه في المختصرات والمتوسطات مع زيادات ،فيثبت العلم
في ذهن الطالب.
وال يقصد بذلك العناية بالمختصرات دون الشرح ،فإن هذه طريقة غاية في الضرر ،إذ
غالب ما كتبه العلماء من المختصرات كان من باب التذكرة لقواعد العلم ال للتدريس،
ومثال ذلك ما فعله صاحب كتاب «جمع الجوامع» في أصول الفقه ،فقد جاء لمن درس علم
األصول واستوعب مسائله تفصيال ،ثم إن أراد أن يتذكر قواعد العلم قرأه ،لكن جاء الشراح
كالسيوطي في كتابه « البدر الالمع» و« حاشية البناني» ،مما أضر بطريقة دراسة علم أصول
الفقه من هذه المختصرات.
إن بداية الطلب في أي علم البد فيه من الشرح والتوضيح وليس اإلغالق والغموض.

وقد وضع ابن خلدون بابا في أن ( كثرة االختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم)،
وأبان خطر اعتماد الكتب المختصرة لما يحصل عنها من إخالل في الفهم والتحصيل (.((1
الإ�ضافات العلمية المعا�صرة:
يلحق بتقريب التراث أن يضاف إلى المناهج التعليمية المسائل المعاصرة والنوازل
والمستجدات التي لم تكن موجودة في العصور السابقة ،بحيث تسكن تلك المسائل في
أبوابها العلمية ،كما يضاف إلى ذلك أنه قد جدت أبواب كاملة في بعض العلوم فتضاف
تلك األبواب الكاملة أيضا ،كما هو الحال في الفقه ،فنحن بحاجة إلى إفراد الفقه السياسي
والفقه االقتصادي وفقه الطب ،وفقه الفنون واآلداب ،وفقه التكنولوجيا وفقه البيئة وغيرها
من األبواب التي يمكن أن تستقل.

( ((1راجع :تاريخ ابن خلدون ،وعنوانه :ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من
ذوي الشأن األكبر ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،ابن خلدون أبو زيد ،ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي
(المتوفى808 :هـ) 733 /1( ،ـ  ،)734تحقيق:خليل شحادة ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة :الثانية1408 ،
هـ ـ  1988م
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وفي صياغة تلك العلوم يمكن تنقية الكتب من المسائل القديمة التي لم تعد مناسبة
لعصرنا ،واإلبقاء على األمثلة القديمة المناسبة ،فيكون التصنيف جامعا للقديم النافع
والجديد الصالح وينقي المسائل القديمة مع إبقاء الصالحة ويضيف إليها أمثلة معاصرة تعبر
عن روح العصر ،بلغة العصر.
نموذج في مراعاة �سلم التعلم:
ومن النماذج الفقهية التي راعى مؤلفها سلم التعلم مؤلفات ابن قدامة المقدسي
الفقهية األربعة ،يقول ابن بدران( ((1في مدخله عنها:

(((1

« وذلك أن موفق الدين راعى في مؤلفاته أربع طبقات ،فصنف العمدة للمبتدئين ثم
ألف المقنع لمن ارتقى عن درجتهم ولم يصل إلى درجة المتوسطين ،فلذلك جعله عريا
عن الدليل والتعليل ،غير أنه يذكر الروايات عن اإلمام ليجعل لقارئه مجاال إلى كد ذهنه؛
ليتمرن على التصحيح ،ثم صنف للمتوسطين الكافي وذكر فيه كثيرا من األدلة لتسمو نفس
قارئه إلى درجة االجتهاد في المذهب ،حينما يرى األدلة وترتفع نفسه إلى مناقشتها ،ولم
يجعلها قضية مسلمة ،ثم ألف المغني لمن ارتقى درجة عن المتوسطين ،وهناك يطلع قارئه
على الروايات وعلى خالف األئمة وعلى كثير من أدلتهم وعلى ما لهم وما عليهم من األخذ
والرد ،فمن كان فقيه النفس حينئذ مرن نفسه على السمو إلى االجتهاد المطلق إن كان أهال
لذلك وتوفرت فيه شروطه ،وإال بقي على أخذه بالتقليد .فهذه هي مقاصد ذلك اإلمام في
مؤلفاته األربع ،وذلك ظاهر من مسالكه لمن تدبرها ،بل هي مقاصد أئمتنا الكبار كأبي يعلى
(((1
وابن عقيل وابن حامد وغيرهم قدس اﷲ أرواحهم»
جماعيل من قرى نابلس بفلسطين .
( ((1ابن قدامة :هو عبد اﷲ بن أحمد بن محمد بن قدامة  .من أهل ّ
كان من األهل االجتهاد ،وذاع صيته بين العلماء وانتفعوا بكتبه خاصة المغني .ال يعرف ميالده على وجه
التحديد ،وتوفي سنة  620هـ .من تصانيفه « المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي « عشر مجلدات و«
الكافي « ،و« المقنع « و« العمدة « وله في األصول « روضة الناظر «  .راجع :ذيل طبقات الحنابلة البن
رجب ص  133ـ  ،146وتقديم « كتاب المغني « لمحمد رشيد رضا ،واألعالم للزركلي ،191 / 4
والبداية والنهاية البن كثير في حوادث سنة  620هـ .
( ((1ابن بدران :هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفي بن عبد الرحيم بن محمد ،المعروف بابن بدران .
من أهل دوما ثم دمشق  .فقيه ،أصولي ،أديب ،مؤرخ ،مشارك في أنواع من العلوم  .ولد بدوما بقرب دمشق،
وعاش وتوفي بدمشق سنة ر .ولي إفتاء الحنابلة ،وانصرف مدة إلى البحث عما بقي من اآلثار في مباني
دمشق القديمة  .من تصانيفه  « :المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل « و« نزهة الخاطر العاطر ،شرح
روضة الناظر البن قدامة « ،و« ذيل طبقات الحنابلة « البن الجوزي ،و« الكواكب الدرية «  .راجع :معجم
المؤلفين  ،283 / 5واألعالم 162 / 4
( ((1المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد البن بدران عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن
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التفرقة بين علوم الآالت وعلوم الغايات:
من معايير الجودة في المحتوى التفرقة بين علوم اآلالت والغايات ،فاألولى خادمة
للثانية التي هي مقصودة بالدرس والعلم ،واألصل االقتصار في علوم اآلالت كعلوم العربية
نحوا وتصريفا ومعاني وبيانا وبديعا ،وعلم المنطق ،وعلم األصول وغيرها مما تدعو الحاجة
إليه ويوفي بالمقصود ،بخالف علوم الغايات ،فال بأس بالتوسع فيها ،ألنه كلما توسع فيها
(((1
اإلنسان زادت ملكته فيها.

فمن المالحظ أن دراسة الفروع في الكليات الشرعية تأخذ حيزا كبيرا من الدراسة،
بخالف دراسة الكليات والمقاصد ،ولو نظر إلى مردود دراسة الفروع مع كثرته وقلة دراسة
المقاصد والكليات مع أهميتها؛ ألدركنا النقص في صياغة العقل المسلم ،الواعي لدينه،
والمدرك لدوره ،الفاهم لمتطلبات عصره.
العناية بتقنين الفقه في المناهج:
إن كان الفقه متعلقا بحياة الناس في شتى المجاالت ،ألنه يتعلق بأفعال الناس ،فإن تطور
الحياة باعتبار النظام العام للدولة من خالل القانون ؛ فإن هذا يوجب على القائمين بالتصنيف
في المراحل المتعددة العناية بالدراسة المقارنة بين الفقه والقانون ،لبيان العالقة بينهما ،ثم
للعلم بالخلل الحاصل في بعض القوانين حتى ينتشر األمر بين الطالب ويدركوه ؛فيكون
لهم دور في تصحيح تلك المخالفات القانونية للشريعة اإلسالمية مستقبال ،وحتى تكون
الدراسة بمناهجها ملتحمة مع الحياة ،وليست مجرد ضرب من المعرفة المجردة.

فال شك أن القوانين تأخذ قوة إلزامية باعتبارها تمثل وجه السلطة للدولة ،التي يتوجب
على جميع أفراد المجتمع العناية بها ،فهي ملزمة ،بخالف الفقه والفتوى ،فإن فتاوى العلماء
معلمة غير ملزمة ،ومن هنا ،كانت األهمية الكبرى للدراسات المقارنة بين الفقه والقانون.
على أن كثيرا من الدراسات في الكليات الشرعية ال تعتني بهذه المقارنة ،وغالبها ما يكون
في كليات الحقوق ال في كليات الشريعة والدراسات اإلسالمية.

حممد بدران (املتوىف1346 :هـ)( ،ص 433 :ـ  ،)434حتقيق :د .عبد اﷲ بن عبد املحسن الرتكي ،مؤسسة
الرسالة – بريوت الطبعة :الثانية1401 ،
( ((1كتاب التعليم واإلرشاد ،محمد بدر الدين النعساني ،ص83 :
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درا�سة العلوم الم�ساعدة
إن ارتباط العلوم الشرعية بالواقع يوجب في التكوين العلمي دراسة علوم ليست من

صميمها ،ولكنها خادمة لالجتهاد فيها ،،فالفقيه االقتصادي يجب عليه مع دراسة علوم
الشريعة أن يدرس علوم االقتصاد والمالية حتى يكون اجتهاده عن فهم وإدراك ،والفقيه

السياسي يجب عليه بجوار دراسة علوم الشريعة أن يدرس علوم السياسة وكذلك في الطب
والفلك وغيرها من العلوم.

ونؤكد أن ذلك في مرحلة التخصصات العليا بعد أن يدرس الطالب علوم الشريعة في

سنوات التكوين ،ثم عند التخصص الدقيق يدرس علوما تتعلق بالعلم الذي يريد التخصص

فيه؛ ليكون قويا في علمه ،قادرا على االجتهاد فيه ،ولعل األخطاء التي تقع في االجتهاد في
مجال الفتيا في غير العبادات مردها إلى عدم التكوين في مرحلة التصور والتصديق.

وكذلك الشأن في دراسة الدعوة ،فالبد من دراسة علم السنن ،وعلم الحضارات ،وغيرها

من العلوم.

وفي مجال الفتيا يحتاج المفتي إلى دراسة علم النفس وعلم االجتماع ،وعلم اإلحصاء

وغيرها من العلوم التي تسهم في فهم النفس البشرية من ناحية ،وفي امتالك أدوات التفكير
الصحيح من ناحية أخرى.

إن االجتهاد ليس مجرد امتالك أدوات الستظهار حكم شرعي ،بل هو معالجة واقعية

آلفات النفس البشرية ،والخلل الحاصل في المجتمعات ،واالجتهاد – في هذا المقام ـ له
دور إصالحي ،وليس مجرد بيان.

�ضرر كثرة الت�صانيف في العلم الواحد:
فكثرة التصنيف في العلم الواحد أضر بالتحصيل ،ذلك أن الطالب يظل يدرس شروح
المتن الواحد والمعلومات مكررة ،وربما يضيع الطالب سنوات عدة دون كبير طائل ،وكان
من األولى أن يتفرغ لتحصيل عدد من العلوم .بل إن الطالب يجد نفسه في حيرة حين يريد
أن يرجع إلى مراجع لكتابة موضوع معين ،فكثرة التصانيف تحدث نوعا من التيه ،خاصة إن
راعينا أن كثيرا من التصانيف القديمة ما هي إال تكرار للسابق في غالبها ،مع زيادات أقل من
األصل المشروح أو المحشى.
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ويضرب ابن خلدون مثال لذلك فيما ترجم له (كثرة التآليف في العلوم عائقة عن
التحصيل) بكتابي المدونة في الفقه المالكي ،وكتاب سيبويه في اللغة.
فهناك عدة شروح للمدونة مثل كتاب ابن يونس واللخمي وابن بشير والتنبيهات
والمقدمات والبيان والتحصيل على العتبية ،وما كتبه ابن الحاجب وما كتب عليه ،ثم
إن طالب العلم بعد كل ذلك بحاجة إلى تمييز الطريقة القيروانية من القرطبية والبغدادية
والمصرية ،مع ما في ذلك من التكرار.

أما كتاب سيبويه في اللغة فله _ أيضا ـ شروح كثيرة ،وطرق متعددة ،كطرق البصريين
والكوفيين والبغداديين واألندلسيين ،وطرق المتقدمين والمتأخرين كابن الحاجب وابن
مالك ،وكان يكفي فيه ما كتبه ابن هشام المصري ،فقد فتح له في شرح الكتاب مالم يفتح
لمن سبقه.((1(.

وقد ورد عن السلف ما يفهم منه أن من عوائق حصول العلم كثرته ،فعن عبد اﷲ بن عباس
رضي اﷲ عنه ،أنه قال« :العلم أكثر من أن يحصى ،فخذوا من كل شيء أحسنه»(.((1
وكان يقال« :العالم النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع ويحفظ أحسن ما يكتب ويحدث
(((2
بأحسن ما يحفظ»
وقد قال ابن أغنس:

مــا أكثر العلــم وما أوســعه

إن كـــنت ال بـــد له طــالبـا

من ذا الذي يقدر أن يجمعه

محـــاوال فــالتمس أنفــعه(.((2

الت�صنيف المو�سوعي للعلوم الإ�سالمية:
ولعل من المفيد أن يجتمع علماء كل فن من فنون العلوم اإلسالمية ليكتبوا لنا موسوعة
تقرب العلم من خالل إعادة صياغة ما كتب في كل علم من كتب ،فيجمعون شتات ما تفرق،
ويحذفون كثرة ما تكرر.
ففي الفقه مثال ،يعاد صياغة الفقه المذهبي في المذاهب األربعة ،بحيث يكون هناك
مصنف واحد لكل مذهب ،مأخوذ من جميع ما كتب في المذهب ،بحيث يكون لكل مذهب

( ((1راجع :تاريخ ابن خلدون ( 727 /1ـ )728
( ((1جامع بيان العلم وفضله ()437 /1
( ((2جامع بيان العلم وفضله ()437 /1
( ((2جامع بيان العلم وفضله ( ،)437 /1وهو من بحر السريع.
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مصنف واحد يمكن الرجوع إليه .وكذلك الشأن في كثير من األصول ،واألشباه والنظائر،
وتخريج الفروع على األصول ،والمقاصد ،والقواعد ،ومصطلح الحديث ،والجرح
والتعديل ،والعلل ،وعلوم القرآن ،وغيرها.
ويبقى التدريب على التعامل مع الكتب التراثية في المراحل المتقدمة من التخصص
الدقيق.

العناية بعلوم المناهج:
إن المالحظ للتصنيف الشرعي يجد غلبة بعض العلوم دون بعض ،وال نتحدث هنا عن
الفروق بين النسب في تدريس العلوم فهو أمر ال بأس به ،ولكن إغفال بعض المعارف ذات
األهمية في الدروس الشرعية ،مثل حقول الحضارة والتاريخ ،والتي إن درست فإنما تدرس
في سياق منفصل عن بعضها ،بحيث تدرس كحوادث تاريخية أو من خالل دراسة بعض
الشخصيات ،ولكن األهم من ذلك هو دراستها باعتبارها من علوم المناهج ،وهذا هو الشأن
الذي يقدم ابتداء في كل العلوم ،فيكون االهتمام أكثر فيما يتعلق بمناهج التفكير والتصنيف
في تلك العلوم ،ألن هذا يعطي تصورا عن كليات العلوم ،مما يسهم في صياغة العقلية
اإلسالمية القادرة على مواجهة التحديات المعاصرة في شتى مجاالت الحياة.

فمن المقترح قبل أن يدرس الطالب مباحث أي علم من العلوم الشرعية ،أن يدرس قبلها
مدخال منهجيا ،يعرف بالعلم ومبادئه ،ومناهج التصنيف فيه ،ومقاصده التي تتوخى من دراسته،
وأهم أعالمه المشاهير الذين صنفوا فيه ،أو أسهموا في تكوينه ،وأشهر الكتب المعتمدة ،فإن
هذا مما يعطي تصورا عاما للعلم ،يمهد للطالب قبل دراسة المباحث التفصيلية.
الجمع بين الطريقة القديمة والحديثة:
ومما ينبغي مراعاته في التصنيف والتأليف الجمع بين الطريقة القديمة والطريقة الحديثة،
فلكل منهما مزاياه ،وقد قال الفقهاء في قواعدهم «:الجمع أولى من اإلهمال» ،وفي ذلك
يقول الدكتور وهبة الزحيلي – رحمه الله ـ «:وينبغي لدارسي العلوم الشرعية المتخصصة
الجمع في التأليف بين الطريقة الحديثة في التأليف ،بإتباع المنهج العلمي في كل موضوع
فقهي ،ومراعاة األسلوب السهل غير المعقد...كما ينبغي ربط الطالب الشرعي بالمصادر
(((2
القديمة للتعرف على أساليبها وطرقها في معالجة الموضوع»
( ((2الكتاب الفقهي الجامعي ـ الواقع والطموح ،وهبة الزحيلي ،ص ،.242بحث مقدم للمؤتمر الثاني
لكلية الشريعة ،جامعة الزرقا األهلية ،األردن 18 ،ـ  19ربيع الثاني 1420هـ 7/31 /ـ 1999 /8/1م
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ربط العلم بالدليل:
ومما يؤخذ على بعض المصنفات – خاصة القديمة ـ خلوها من األدلة ،مع اختصارها
وصغر حجمها ،وكذلك الشأن في بعض المصنفات المعاصرة التي تورد الحجج والبراهين
العقلية وتكثر منها دون العناية باألدلة النقلية ،ومن آثار ذلك تعود الطالب عدم ارتباط
العلم بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة ،والتعصب للمذاهب الفقهية أو اختيارات العلماء
المعاصرين.

وقد نبه الشاطبي – رحمه الله ـ إلى وجوب ربط العلم باألدلة ،لما ثبت أن العلم المعتبر
شرعا هو ما ينبني عليه عمل؛ صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه األدلة الشرعية ،فما اقتضته؛
فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة ،وهذا ظاهر؛ غير أن الشأن إنما هو
في حصر األدلة الشرعية ،فإذا انحصرت؛ انحصرت مدارك العلم الشرعي ،وهذا مذكور في
كتاب األدلة الشرعية ،حسبما يأتي إن شاء اﷲ(.((2
منزلة العقلي من النقلي:
مما ينبغي مراعاته في مناهج التصنيف في علوم الشريعة بيان رتبة األدلة العقلية من
النقلية ،ذلك أن وظيفة األدلة العقلية في العلوم الشرعية أنها مركبة على األدلة السمعية أو
هي خادمة لها بالجملة ،فال تستقل بالداللة؛ ألن العقل ليس بشارع(.((2
على أنه «في ظل ازدياد الشبهات العقلية أصبح ضروريا العناية بالحجة العقلية في عرض
مقرر العلوم الشرعية بشكل أكثر فعالية»(.((2

فال غنى في تصنيف العلوم من ذكر األدلة عقلية ونقلية ،ألن في ذكرهما تكوينا شموليا
لعقلية طالب علوم الشريعة ،فيتولد عن ذلك منهج وسط في تناول القضايا واألفكار ،وفي
مناقشة األمور ،مع بيان الرتبة بينهما.
مراعاة رتب العلم:
مما ينبغي مراعاته في وضع المناهج الدراسية مراعاة رتب العلم ،وهي ثالثة ـ كما أبانها
الشاطبي ـ صلب العلم ،وملح العلم ،وما ليس بصلبه وال ملحه ،وهي رتب يجب مراعاتها

( ((2الموافقات ()137 /1
( ((2الموافقات ( 27 /1ـ )29
( ((2تطوير أساليب تدريس العلوم الشرعية ،جمال بادي ،ص ،2:ندوة» نحو صياغة حديث لمقررات
الدراسة الشرعية» ،جامعة ماليا 7 ،ـ ،2004/2/8
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في التصنيف والتدريس ،بحيث تقدم الرتبة األولى على الثانية والثالثة ،وتقدم الثانية على
الثالثة ،بل الثالثة ليست مما ينبغي أن تضاع فيها األوقات.
الرتبة األولى :صلب العلم:

ويقصد بها ما كان قطعيا ،أو راجعا إلى أصل قطعي ،وهو كليات الشريعة ،وهي التي
ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صالح الدارين ،وهي :الضروريات ،والحاجيات،
والتحسينات ،وما هو مكمل لها ومتمم ألطرافها ،وهي أصول الشريعة ،وقد قام البرهان
القطعي على اعتبارها ،وسائر الفروع مستندة إليها؛ فال إشكال في أنها علم أصيل ،راسخ
األساس ،ثابت األركان.

وهذا القسم يمتاز بثالثة أشياء ،هي :األول :العموم واالطراد .الثاني :الثبوت من غير
زوال .الثالث :كون العلم حاكما ال محكوما عليه.
الرتبة الثانية :ملح العلم::

وهو ما لم يكن قطعيا وال راجعا إلى أصل قطعي ،بل إلى ظني ،أو كان راجعا إلى قطعي،
إال أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص ،أو أكثر من خاصة واحدة؛ فهو مخيل ،ومما
يستفز العقل ببادئ الرأي والنظر األول ،من غير أن يكون فيه إخالل بأصله ،وال بمعنى غيره،
فإذا كان هكذا؛ صح أن يعد في هذا القسم.
أمثلة ملح العلم:
ومن أمثلتها:

 1ـ البحث في حكم ما ال يعقل معناه من العبادات.

 2ـ حمل أحاديث على كيفيات ال يلزم مثلها ،وحملها على أشياء زمن االجتهاد الواقع.
 3ـ طلب كثرة رواية الحديث بما ال يفيد تواتره ،بل لكثرة الشيوخ والجهات.
 4ـ االستدالل على المسائل العلمية بالرؤيا بما ال بشارة فيه وال نذارة.
 5ـ االختالف في المسائل التي ال ينبي عليها فروع عملية.

 6ـ االستناد إلى األشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية.

 7ـ االستدالل على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصالح ،بناء على مجرد
تحسين الظن.
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 8ـ كالم أرباب الوالية واألحوال ،فإنه مما ال يطيقه جمهور الناس وإن كان خاصا
بأحوالهم.
 9ـ حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده؛ حتى تحصل الفتيا في أحدها بقاعدة
اآلخر ،من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي.
الرتبة الثالثة :ما ليس بأصل وال ملح:

وهو ما لم يرجع إلى أصل قطعي وال ظني ،وإنما شأنه أن يرجع على أصله أو على غيره
باإلبطال...ومثال هذا القسم ما انتحلته الباطنية في كتاب اﷲ من إخراجه عن ظاهره ،وأن
المقصود وراء هذا الظاهر ،وال سبيل إلى نيله بعقل وال نظر ،وإنما ينال من اإلمام المعصوم،
تقليدا لذلك اإلمام ،والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه ،ولذلك كانت
محفوظة في أصولها وفروعها(.((2
العناية بال�ضروري من العلوم في مرحلة التدري�س:
إن العناية بالضروري من العلوم يسهم في أداء المنهج دوره في تحقيق األهداف التربوية
والعلمية ،ولقد تنبه بعض العلماء األقدمين إلى ذلك ،كابن رشد الحفيد( ((2الذي صنف:
«الضروري في أصول الفقه» وهو مختصر المستصفى للغزالي ،وله أيضا «:الضروري في
النحو».
فهناك في المحتوى العلمي من المسائل التي تعد حشوا زائدا ال فائدة منه ،وإنما تشغب
عقل الطالب وتصعب العلوم الشرعية عليهم ،مما جعل طائفة من الناس تنصرف عن علوم
الشريعة مع ما لها من مكانة عظمى ،ولكن كان من القواعد المهمة في التعليم أنه « :ال يلقن
المتعلم المبتدئ المسائل المعضلة».

ولو اكتفي في المراحل األولى على الضروري من العلم ،مع العناية بتجويد ما يتحصل؛
لكان أنفع من الكثرة والتطويل والحشو الذي ال يبقى في العقل منه شيء إال ما ندر.

( ((2الموافقات ( 107 /1ـ )121
( ((2ابن رشد الحفيد :هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ،أبو الوليد  .فقيه مالكي ،فيلسوف ،طبيب،
من أهل األندلس  .من أهل قرطبة  .اشتغل بالفلسفة واتهم باإللحاد ،وأحرقت كتبه ،كان مرجعا في الطب
والفقه وعدد من العلوم .من تصانيفه « فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من االتصال» ،و«تهافت
التهافت » في الفلسفة ،و« الكليات» في الطب ،و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في الفقه ،ورسالة في
«حركة الفلك » راجع :األعالم للزركلي  213 / 6؛ وشذرات الذهب 320 / 4
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لغة الكتابة(:((2
إن إعادة صياغة الكتب الشرعية القديمة ،يحوي ما هو ثابت ،وما هو متغير ،وأن المتغير
نتاج بشري ،له ارتباط بالبيئة والزمان وثقافة الكاتب ،وطريقة عرضه ،ولغة عصره ،يجعل
من اليسر أن نعيد النظر فيما كتب ،وأن نستفيد منه ما كان صالحا لنا ،وأن نستبعد ما ال فائدة
منه ،وليس في هذا تقليل من شأن العلماء ،بل هو أداء لرسالة الفقه على وجه صحيح ،فإن
أبا حنيفة أو مالكا أو ابن حزم أو غيرهم ما أجبرونا أن نجعل كتبهم هديا نقتدي بها في كل
شئون حياتنا ،وما طلب أحد منهم منا ذلك ،فيكون من العبث أن نتبرع بما لو عرفوا ؛ فلربما
خالفونا في كثير مما نحن عليه اليوم.
و كما هو معلوم أن القاموس اللغوي يختلف من مجتمع آلخر ،ومن زمن آلخر ،فإن
عددا من األلفاظ المبثوثة في كتب الفقه غير موجودة في زماننا ،ولهذا يجب أن نكلم َالناس
ْ
بما يفهمون وما يعرفون ،ومراعاة لغة العصر أمر أرشد إليه القرآن بقوله تعالى َ :
﴿و َما أ ْر َسلنَا
ْ
م ْن َر ُسول إ ّاَل بل َسان قَ ْومه ليُبَ ّي َن ل َ ُه ْم َفيُض ُّل ُ
اء َو ُه َو ال َعز ُ
اء َو َي ْه ِدي َم ْن ي َ َش ُ
الله َم ْن ي َ َش ُ
يز
ِ
ِ
ٍ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ْ
َ
ُ
كيم﴾ ،((2( .وفي حديث أبي ذر قال  :قال رسول اﷲ ﷺ « لم يبعث اﷲ عز وجل نبيا
الح ِ
(((3
إال بلغة قومه «  ،ويمكن أن نفهم اللسان هنا بلسان المقال ،ولسان الحال ،فيكون المبلغ
عالما بلغة قومه وحالهم ،متفحصا أمورهم ،عارفا بأعرافهم وتقاليدهم ،فيجيء الخطاب
الفقهي متوافقا مع لسان وحال القوم ،ألن هذا هو مفتاح الفهم واإلدراك ،كما أنه طريق إلى
اإليمان والعمل .
ومن سبيل ذلك أن تترجم المقادير والمكاييل التي تمأل كتب الفقه وال يفهمها الناس،
وأن تستبدل المصطلحات الغامضة بمصطلحات مفهومة للناس ،وأن تشرح المصطلحات
بعبارات سهلة ميسورة ،وأن تسمى البلدان بأسمائها المعاصرة ،وأن يكتب الفقه بلغة سلسلة،
ال يهتم فيها بالنقل عن الغير ،ألن هذا مجاله البحث العلمي األكاديمي ،وإن كانت كثير من
العلوم قد أصبحت سهلة ميسورة للناس ،مثل كثير من مبادئ السياسة واالقتصاد والفكر،
وذلك أن أهلها يسروها على الجمهور العام ،ويبقى على علماء الشريعة أن يبذلوا جهدا كبيرا
في هذا التيسير ،وإن كان قام فيه العلماء بجهد ،إال أنه يحتاج إلى مزيد استكمال .
( ((2اعتبرت الصياغة ولغة التصنيف جزءا من المنهج والمحتوى؛ ألنه لصيق الصلة به ،غير منفك عنه،
وباعتباره وسيلة للمنهج ،وللوسائل حكم المقاصد
( ((2إبراهيم 4 :
( ((3أخرجه أحمد في مسنده ،ج.158/5قال السيوطي :صحيح .الجامع الصغير من حديث البشير
النذير ،للسيوطي ج230/ 2
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و ال بأس إن كان البعض يجيد البحث العلمي والخروج بالنتائج المبنية على المعطيات
أن يقوم غيره بعملية التحرير وإعادة الصياغة بشكل يحافظ على جوهر القضايا ،وبلغة سلسة
مفهومة ،وقد درجت الصحافة على تخصيص قسم للتحرير الصحفي « »deskفال بأس بأن
يستفاد من هذه الفكرة ،على أن يقوم بالتحرير وإعادة الصياغة متخصصون في الفقه أيضا،
ولكن عندهم القدرة على التيسير في العرض ،وأن تكون لغتهم سهلة مفهومة.
و ال بأس أن يأخذ الباحثون الشرعيون دورات في مجال التحرير والصياغة ،بما يتوافق
مع التيسير والتسهيل ،والحفاظ على المحتوى الفقهي المقدم .
ال�شكل والقالب(:((3
شهد العالم طفرة في قوالب الطباعة وتقديم الكتاب بأشكال متنوعة ،أدت الصورة فيه
دورا كبيرا ،فبجوار الطريقة التقليدية لصف وطباعة الكتاب ،خرجت لنا كتب مزينة بالصور
وبرسم األشكال الفنية التي تعطي حيوية للكتاب ،وتساهم في اإلفهام والتقريب بما بات
يعرف بـ « الخريطة الذهنية» وهي طريقة تجعل الطالب مقبال على العلم ،كما أنها تساهم في
إيصال المعلومة بشكل أفضل من الطريقة التقليدية.
وقد تبنى هذه الفكرة كثير من المتخصصين في العلوم التجريبية والعلوم اإلدارية ،لكن
مازالت العلوم الشرعية يغلب عليها الطريقة التقليدية ،مما يتطلب تفكيرا جادا في طباعتها
بأشكال متنوعة معاصرة تسهم في جذب الطالب للكتب الشرعية.

وال شك – اآلن ـ أن شكل وإخراج الكتب من المؤثرات على اإلقبال عليه والنهل منه،
وأن سوء إخراج الكتاب مما يسبب إعراض الطالب عنه ،وتلك ثقافة العصر التي يجب
اعتبارها وعدم إهمالها.

وحسن العرض جزء منه التيسير في الكتابة والعرض ،غير أنه من المهم أيضا أن نستفيد
من الوسائل الحديثة في عرض المادة الفقهية ،من الخرائط والرسوم التوضيحية ،وعرض
بعض المواد الفقهية في شكل  ،»power point «:أو في صورة «  ،»flashأو ملف مصور،أو
كتاب مصحوب بصور ،أو فيلم تسجيلي ،أو شرائط فيديو ،أو غيرها من وسائل التعليم
الحديثة ،فمثل هذه األشياء تساعد على حسن عرض المادة الفقهية ،وتجعلها سهلة للناس،
يمكن لهم االستفادة منهم ،وأال ينحصر الفقه على الكتب والبحوث والمؤتمرات فحسب .
( ((3جعلته ضمن المنهج؛ ألنه طريقة عرض له
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و قد كان العلماء قديما ينظمون الفقه واألصول وغيرهما على هيئة أبيات شعرية ،حتى
تكون أسهل في الحفظ ،وهذا كان يناسب زمانهم ،فيكون من األولى أن نستفيد من وسائل
عصرنا ،وأن نعرض الفقه في تلك القوالب الحديثة ،فلسنا متعبدين بالوسائل مالم ينص
عليها الشارع الحكيم ،ويبقى الكتاب ودرس المسجد وغيرهما أمورا أساسية ال يمكن
االستغناء عنها ،مع هذه القوالب الحديثة .

المحور الثاني:
معايير الجودة في طرق التدري�س
يغلب على طريقة التدريس في الكليات والمعاهد الشرعية طريقة التلقين ،بحيث يجلس
المعلم أمام طالبه ،فيستمعون له بدون تفاعل منهم معه في الغالب ،مما يولد التيه وعدم
التركيز ،فال يستوعب الطالب مما قيل وال يثبت في عقله إال نسبة قليلة ،العتمادها على
حاسة السمع فقط ،فهذه الطريقة التقليدية التي تقوم على التلقين وعدم استعمال أي أدوات
تساهم في الفهم والتقريب ،و« المتغيرات الدولية التي تمر بها المجتمعات البشرية منذ
العقد األخير من القرن العشرين ،والتي تجلت في أوضح صورها مع بداية القرن الواحد
والعشرين ،تفرض علينا تغيير الكثير من االتجاهات التربوية والممارسات التعليمية التي
ال تتالءم مع متطلبات العصر الحديث ومتغيراته ،حيث ظل التعليم في بالدنا ردح ًا طوي ً
ال
(((3
من الزمن يعاني من االنفصال ،بدرجة أو بأخرى ،عن احتياجات المجتمع ومتطلباته»
ذلك أن قدرة العقل على تكوين عالقات جديدة تحدث تغيير ًا في الواقع لدى الطالب ،حيث
ثم االبتكار(.((3
تجاوز الحفظ واالستظهار إلى التفكير والبحث والتحليل واالستنتاج ،ومن َّ

والجهل بطرق التعليم من عوائق التعلم ،وهذا حاصل في الطريقة التقليدية من بعض
المعلمين ،بحيث تراهم « يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثال فيشغلونه بالكالم
على البسملة ثم على الحمدلة أياما بل شهورا ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم ،ثم
إذا قدر له الخالص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه،
ويحشرون له خالف العلماء ،ويشغلونه بكالم من رد على القائل وما أجيب به عن الرد ،وال
يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب

( ((3التفكير الناقد ودوره في التعلم الفعال ،محمد إسماعيل محمد اللباني ،،ص.3
( ((3مهارات التفكير اإليجابي في المدرسة األساسية ،د /محمد حمد عقيل الطيطــــي ،ص .17ورقة
مقدمة للمؤتمر العلمي العربي الثالث لرعاية الموهوبين والمتفوقين  21 – 19تموز 2003م21 – 19 ،
عمــان،
جمادى األولى 1424هـ ،فندق هوليدي إنّ /
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الذي ال يصل إليه إال من أوتي الوالية وحضر مجلس القرب واالختصاص هذا إذا كان
الملقن يفهم ظاهرا من عبارات المصنفين»(.((3

وإن عد البعض أن هذه الطريقة أضحت قديمة ال وجود لها ،فإنه ليس صحيحا على
اإلطالق ،فمازالت وإن قلت نسبتها ،كما أن الكتب المعاصرة تأثرت بتلك الطريقة ،ومن
هنا ،ال تؤتي الطريقة ثمارها المرجوة من التعليم الشرعي.
الفهم مقدم على الحفظ:
وقف الناس من الفهم والحفظ ثالثة مذاهب ،األول يرى الحفظ أولى ولو بال فهم،
والثاني يرى الفهم أولى ولو بال حفظ ،والثالث يرى الجمع بينهما ،وقد اختلف هذا الفريق
الثالث ،هل يقدم الحفظ أم الفهم ،والحق أن الفهم في العلوم مقدم على الحفظ ،مع مراعاة
اعتبار الحفظ مطلوبا بعد الفهم .وقد بوب ابن عبد البر( :باب ذكر من ذم اإلكثار من الحديث
دون التفهم له والتفقه فيه)( .((3وقد يستثنى من ذلك في بدايات الطلب حفظ القرآن الكريم
في الصغر ،ألنه بعد ذلك سيحتاج إلى فهم القرآن وهو يراجعه ،أما في طلب العلوم فإن الفهم
مقدم على الحفظ ،وهو منهج السلف الصالح في منهجية طلب العلم.

ويشهد لتقديم الفهم على العلم آيات وآثار كثيرة ،من ذلك:
ْ
ْ
ََ
َ َ َ لُ ّاً َ ْ
قوله تعالى﴿ :فف َّه ْمنَاها ُسليْ َمان َوك آت َينَا ُحك ًما َ َو ِعل َ ًما ﴾ (َ .((3وقد أثنى اﷲ تعالى على
َ َ ْ َ ُّ ُ َ
ْ َ
لأْ ْ
َ َ َ َ ُ ْ ْ
خ ْوف أ َذ ُ
وه إِلى
اعوا بِ ِه ولو رد
أهل الفهم واالجتهاد فقال﴿ :وإِذا ج
اءهم أم ٌر ِم َن ا م ِن أ ِو ال ِ
َ َ ُ لأْ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ
ُ
َّ ُ
ْ
(((3
ول ا م ِر ِمنهم لع ِلمه ال ِذين يستن ِبطونه ِمنهم ﴾
الرس ِ
ول وإِلى أ يِ
ومن السنة ما ورد عن عائشة – رضي اﷲ عنها ـ قالت :إن رسول اﷲ ﷺ لم يكن يسرد
الحديث كسردكم»(.((3
وعن عبد اﷲ بن مسعود رضي اﷲ عنه قال« :كيف أنتم إذا لبستكم فتن ٌة يهرم فيها الكبير،
ويربو فيها الصغير ،ويتخذها الناس سنة فإذا غيرت قالوا :غيرت السنة؟ قالوا :ومتى ذلك

( ((3المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد البن بدران (ص ،)485 :وما زالت هذه الطريقة موجودة في
بعض المساجد الكبرى في العالم العربي ،خاصة عند شرح الكتب القديمة.
( ((3جامع بيان العلم وفضله ()998 /2
([ ((3األنبياء]79 :
([ ((3النساء]83 :
( ((3رواه البخاري  422 / 6في األنبياء ،باب صفة النبي ﷺ ،ومسلم رقم ( )2493في فضائل الصحابة،
باب من فضائل أبي هريرة ،وفي الزهد ،باب التثبت في الحديث ،والترمذي رقم ( )3643في المناقب ،باب
رقم ( ،)20وأبو داود رقم ( )3654و( )3655في العلم ،باب في سرد الحديث.
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مناؤكم،
يا أبا عبد الرحمن؟ قال :إذا ك ُثر َّقر ُاؤكم وق ّلت فقهاؤُ كم ،ك ُثرت ُأمراؤكم وق ّلت ُأ ُ
(((3
والتُمست الدنيا بعمل اآلخرة»

وقال الخطيب البغدادي( « :((4وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية ،ال حفظ رواية ،فإن
رواة العلوم كثير ،ورعاتها قليل ،ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل ،وحامل للحديث
(((4
ليس معه منه شيء ،إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه»
ويشير ابن خلدون على أهمية طرق التفاعل بين المعلم والطالب ،ويعيب غلبة الحفظ
على الفهم ،فيقول « وأيسر طرق هذه الملكة فتق ال ّلسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل
ويحصل مرامها .فتجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير
يقرب شأنها
ّ
العلم ّية فهو ا ّلذي ّ
من أعمارهم في مالزمة المجالس العلم ّية سكوتا ال ينطقون وال يفاوضون وعنايتهم بالحفظ
ثم بعد
ّصرف في العلم والتّعليمّ .
أكثر من الحاجة .فال يحصلون على طائل من ملكة الت ّ
حصل تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو ع ّلم،
تحصيل من يرى منهم أنّه قد ّ
وما أتاهم القصور إلاّ من قبل التّعليم وانقطاع سنده .وإلاّ فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم
لشدّ ة عنايتهم به ،وظنّهم أنّه المقصود من الملكة العلم ّية وليس كذلك»(.((4
إن ضعف المعلمين جعل مستوى التعليم متدنيا ،بحيث أضحت غاية البعض أن يفك
رموز المؤلف من مراده بألفاظه ،وهذه الطريقة ال تجعل الطالب مدركا لغايات العلم
ومقاصده ،وال ينتبه لمراد المؤلف من كالمه ،بل وصل األمر ببعض المعلمين أنه في بعض
المعاهد الدينية يقرأ كتاب الفقه القديم قراءة دون شرح ،وال يسمح للطالب أن يسألوا ،ألنه
(((4
بالطبع هو ال يفهم!!

( ((3سنن الدارمي ،املقدمة باب تغيري الزمان وما حيدث فيه (ص  58ح  . )92 ،91وانظر جامع بيان العلم
البن عبد الرب ()188/1
( ((4الخطيب البغدادي :هو أحمد بن علي بن ثابت .،ولد في بغداد سنة (  392هـ) وتوفي بها سنة (463
هـ ) ،أحد مشاهير الحفاظ والمؤرخين  .كان حنبليا المذهب ثم أصبح شافعيا ،سمي الخطيب ؛ ألنه كان
يخطب بدرب ريحان  .من تصانيفه  « :تاريخ بغداد» ،و« الكفاية في علم الرواية» ،و الفوائد المنتخبة».
راجع :طبقات الشافعية للسبكي  ،12 / 3والبداية والنهاية  ،101 / 12وشذرات الذهب . 311 / 3
( ((4الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد
بن مهدي (المتوفى463 :هـ) ( ،)87 /1تحقيق :د .محمود الطحان ،مكتبة المعارف ـ الرياض
( ((4تاريخ ابن خلدون ()545 /1
( ((4مازالت هذه الطريقة موجودة ملحوظة في المعاهد الدينية في عدد من البالد العربية ،بل مازالت
موجودة في بالد األعاجم عند دراستهم للكتب القديمة.
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الجمع بين الم�شافهة والمطالعة:
إن طرق التحصيل العلمي متنوعة ،فقد يكون التحصيل عن طريق المشافهة من الشيوخ
والمعلمين ،وقد يكون من االطالع على الكتب والنهل منها لمن كان له قدرة على الفهم
واالستيعاب ،وال شك أن المشافهة أولى من المطالعة ،لكن تبقى للمطالعة دورها المساعد،
فمما ينبغي على المعلم أثناء التدريس عن طريق المشافهة أن يثير طالبه ببعض المسائل
حتى يراجعوا الكتب ويطالعوها ثم يعودوا إليه مرة أخرى بنتائج البحث واالطالع ،فيناقشهم
ويناظرهم فيها.
وقد تنبه اإلمام الشاطبي إلى أن طرق التحصيل ال تتوقف على المشافهة فقط ،بل أدرج
معها المطالعة ،وإن قدم المشافهة لما يتحصل عليه الطالب من خبرة أستاذه ،وأن اﷲ تعالى
قد يفتح للمتعلم بين يدي أستاذه ما ال يفتح له وحده.
وأما مطالعة كتب األقدمين فقد اشترط الشاطبي العتمادها طريقة للتحصيل شرطين:

األول :أن يكون الطالب مدركا لمقاصد العلم ومعرفة اصطالحاته ما يعينه على النظر
فيه ،وهذه المرحلة ال تتأتى إالّ من خالل المشافهة بين يدي العلماء.

والشرط اآلخر :أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد؛ فإنهم أقعد به من
غيرهم من المتأخرين ،وأصل ذلك التجربة والخبر .ويعني بالخبر حديث خيرية القرون،
ويعني بالتجربة أنه قد عرف من خاللها رسوخ المتقدمين في العلم عن المتأخرين(.((4
مراعاة التدرج في ال�شرح:
إن من أهم معايير طرق التدريس مراعاة التدرج في الشرح للطالب ،بحيث يكون على
مراحل ثالثة هي:
المرحلة األولى :التقريب واإلجمال:

وفيها يركز المعلم على أصول المسائل وأمهات القواعد ،والمبالغة في شرحها شرحا
مجمال ،وأن يالحظ في الشرح أضعف الطالب ،مع طرح األمثلة ،وأن ال يبدأ له بالمعضالت
من المسائل ،فإنه مما يشوش على عقل الطالب.

( ((4راجع :الموافقات ( 145 /1ـ )149
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المرحلة الثانية :الشرح والتفصيل:

وفيها يكون ذكر الخالفات النافعة كالخالفات الفقهية واإلعراض عن الخالفات التي ال
طائل من ورائها ،كوجوه اإلعراب التي ال ينبني عليها كبير شيء ،ثم العناية بتطبيق ما يدرس
الطالب.
المرحلة الثالثة :اإلحاطة واالستيعاب

وفيها يركز على تدريب الطالب على الشرح أمام زمالئهم ،والثناء على النابهين دون أن
يثير حفيظة الباقين.

وهذا بخالف ما يدرس في الكليات الشرعية اآلن ،فهي مقسمة إلى مواد دراسية تدرس
كل مادة مرة واحدة يختبر فيها الطالب وال يرجع إليها ،مما يعني أنه يتحصل ثقافة ال علما.
كما أن طريقة التدريس في الجامعات ليست متدرجة ،فمستوى المادة واحد منذ البداية،
وطريقة السلف الصالح أن يدرس الطالب القواعد والمسائل العامة أوال ،ثم بعد ذلك يتوسع
بذكر األدلة والخالف في المذهب أو بين المذاهب ونحو ذلك.
ونحو هذا المعنى يقول فيه ابن خلدون « :اعلم ّ
أن تلقين العلوم للمتع ّلمين إنّما يكون
مفيدا إذا كان على التّدريج شيئا فشيئا وقليال قليال ،يلقى عليه ّأوال مسائل من ّ
كل باب من
قوة
ويقرب له في شرحها على سبيل اإلجمال ،ويراعى في ذلك ّ
الف ّن هي أصول ذلك البابّ ،
عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتّى ينتهي إلى آخر الف ّن .وعند ذلك يحصل له ملكة في
ذلك العلم إلاّ أنّها جزئ ّية وضعيفة .وغايتها أنّها ه ّيأته لفهم الف ّن وتحصيل مسائله.
الرتبة إلى أعلى منها ،ويستوفي
ثم يرجع به إلى ّ
الفن ثانية فيرفعه في التّلقين عن تلك ّ
ّ
ّ
الشرح والبيان ،ويخرج عن اإلجمال ،ويذكر له ما هنالك من الخالف ووجهه ،إلى أن ينتهي
إلى آخر الف ّن ،فتجود ملكته.
مهما وال مغلقا إلاّ ّ
وضحه وفتح له مقفله،
ثم يرجع به ،وقد شدّ فال يترك عويصا وال ّ
ّ
فيخلص من الف ّن ،وقد استولى على ملكته.
هذا وجه التّعليم المفيد وهو كما رأيت إنّما يحصل في ثالث تكرارات»(.((4

�ضرب الأمثال:
يعد ذكر األمثلة من أهم وسائل التعلم ،وألهمية األمثال فقد ضربها اﷲ تعالى في كتابه تبيانا
للناس وتعليما ،كما جاءت السنة حافلة بضرب األمثال ،ومما جاء من ذلك في القرآن قوله
( ((4تاريخ ابن خلدون ()734 /1

90

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

َ َ ْ ُ ُ لأْ َ ْ َ َ
َ َ َ َ ْ ُ ُ لأْ َ ْ َ َ
اهلل ا مثال
اهلل ا مثال﴾ [الرعد ،]17 :وقوله سبحانه﴿َ :ويض ِرب
تعالى﴿ :كذلِك يض ِرب
َ َ َ ْ َ َ ُ ُ لأْ ْ َ َ
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ
َّ
﴾ [إبراهيم ،]25 :وقوله﴿ :وضربنا لكم ا مثال﴾ [إبراهيم،]45 :
ون
ر
ك
ذ
ت
ي
م
ه
ل
ع
ل
اس
لِلن
ِ
َ
لأْ
َ لُ ّاً
َ
ُ
ّ
َ
َ
ْ
ْ
ّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ٌ
ُ
وقولهَ :
اس َوالله ِبك ِل ش ْي ٍء َع ِليم ﴾ [النور ،]35 :وقوله ﴿ :وك
﴿وي َض ِرب اهلل مثال لِلن ِ
لأْ
لأْ
َ َ َ ْ ُ َ ّاَ
ْ
َ
ُ
َ َ
َُ َْ
ْ َ َ ْ ُ َ َّ
َض َربْنَا له ا مثال﴾ [الفرقان ،]39 :وقوله:
اس وما يع ِقلها إِل
﴿وتِل َك ا مثال نض ِربها لِلن ِ
َ َّ َ َ َّ َ
َْ ُ َ
ون ﴾ [العنكبوت ،]43 :وقوله  َ ْ َ :لأْ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َّ
اس ل َعل ُه ْم يتَفك ُرون ﴾
العالِم
﴿وتِلك ا مثال نض ِربها لِلن ِ
[الحشر ،]21 :ومن تتبع األمثال في القرآن وجدها كثيرة جدا ،وذلك ألهمية ضرب األمثال
في اإلفهام والتعليم والتبليغ ،وقد جمعها غير واحد من العلماء في مصنفات مفردة(.((4
ولكن المالحظ أن كثيرا من كتب علوم الشريعة قلت فيها األمثال ،بل تكاد تكون األمثلة
متكررة من كتاب آلخر ،دون مراعاة للعصر الذي كتب فيه ،أو البيئة التي يدرس فيها ،وعلة
ذلك العجز عن التمثيل ،واالكتفاء بالنقل عن الغير .ومن هنا كان من الواجب العناية بتكثير
ضرب األمثال؛ إفهاما وتفهيما ،وإعقاال وتعقيال ،ووصوال وإيصاال ،حتى تثبت القواعد في
ذهن الطالب ،وحتى يرسخ ما تعلمه؛ ألن المثل أبقى في الذهن وأرسخ في العقل ،وأدعى
إلى الفهم.
ولعل من التجارب الناجحة في ذلك ما يعرف بــ ( النحو الوظيفي) ،وهي طريقة غلبت
على شرح قواعد النحو العربي ،بتقديم األمثلة أوال ،ومن خالل شرحها تبين قواعد الدرس،
وقد وجدت تلك الطريقة في علم البالغة أيضا ،فهي معمول بها في علوم العربية ،لكن ندر
العمل بها في العلوم الشرعية ،فنحن بحاجة إلى ( الفقه الوظيفي) ،و( األصول الوظيفية)،
و(مصطلح الحديث الوظيفي) ،وهكذا..

التكرار:
التكرار من أنجع وسائل التعلم ،وقد استعمل اﷲ تعالى التكرار في القرآن كثيرا ،كوسيلة
من وسائل البالغ ،كما كان يستعمله النبي ﷺ في تعليم أصحابه ،وهو دأب الصالحين من
العلماء المتقدمين.
ومن أعظم فوائد التكرار حفظ العلم من ناحية ،وكذلك الفتح من اﷲ تعالى بفهم جديد
للنصوص ،فالتكرار خادم للفهم والحفظ معا ،ألنه يحدث معايشة بين الطالب وبين العلم؛
فيفتح مغاليقه ،ويقرب بعيده ،ويفهم مشكله.

( ((4من ذلك :األمثال يف القرآن البن القيم ،واألمثال يف القرآن الكريم ،د .حممد جابر الفياض ،وهو رسالة
ماجستري ،طبع املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،واألمثال يف القرآن الكريم ،د .محد بن عبد اﷲ املنصور ،وأمثال
القرآن وصور من أدبه ،للشيخ :عبد الرمحن حبنكة ،وغريها.
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وقد حفظ عن السابقين تكرارهم للكتاب الواحد مرات عديدة ،قال المزنى( :((4أنا أنظر
فى كتاب الرسالة منذ خمسين سنة ما أعلم أنى نظرت فيه مرة إال وأنا أستفيد شيئا لم أكن
عرفته(.((4
العمراني ( ((4أنه قال عن ِ
ِ
نفسه« :إنه لم
و ذكر عمر بن َس ُمرة الجعدي في ترجمة يحيى ْ
اله ْمداني،
ُيع ِّلق «الزوائد على المهذب» إال بعد أن حفظه غي ًبا على اإلمام عبد اﷲ بن أحمد َ
ثم أعاده في ُأحاظه (قرية باليمن) ،ثم طالعه بعد ذلك ك ِّله قبل التصنيف أربعين مرة أو أكثر.
وكان ـ رحمه الله ـ يطالع الجزء من تجزئة ٍ
َّ
«المهذب» في اليوم والليلة
أحد وأربعين من
ُ
َ
(((5
ٍ
أربع عشرة مرةِّ ،
فصل منه» اهـ.
لكل
االن�شغال بعلم واحد مع مراعاة مراتب العلوم:
وذلك أن من العلوم ما هو صناعات ،ومنه ما يشبه الصناعات ،وقد جرت عادة الناس في
أن اإلنسان ال يمكن له أن يتعلم صناعتين في وقت واحد ،بل قل من الناس من يجمع بين
أكثر من صناعة ،فإن جمع بين أكثر من صناعة ،فهو في مرحلة التعلم يتفرغ لصناعة واحدة،
ثم يتعلم غيرها ،وندر أن يكون على درجة واحدة من إجادة أكثر من صناعة.

ولكن لما كان بين بعض العلوم – خاصة علوم الشريعة والعربية ـ من ارتباط وتكامل،
فإنه يحسن لإلنسان أن يتعلم هذه العلوم المرتبطة ،وفرق بين تحصيلها وبين طريقة تعلمها.
( ((4المزني :هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ،أبو إبراهيم من أهل مصر وأصله من مزينة .
صاحب اإلمام الشافعي  .ولد سنة (  175هـ) وتوفي سنة (264هـ) ،اشتهر بالعلم والزهد ،وكان إمام
الشافعية في عصره  ..قال فيه الشافعي « :المزني ناصر مذهبي»  .من مصنفاته  « :الجامع الكبير» ،و«الجامع
الصغير» ،و« المختصر» ،و«والترغيب في العلم» .راجع :طبقات الشافعية للسبكي  239 / 1ـ ،247
ومعجم المؤلفين .300 / 1
( ((4طبقات الشافعية الكربى للسبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (املتوىف771 :هـ)
( )99 /2حتقيق :د .حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو ،هجر للطباعة والنرش والتوزيع ،الطبعة:
الثانية1413 ،هـ
( ((4يحيى العمراني  :هو يحيى بن سالم بن أسعد بن يحيى ،أبو الخير ،العمراني ،اليماني ،الشافعي  .فقيه،
أصولي ،متكلم ،نحوي ،ولد سنة (  489هـ) ،وتوفي سنة ( 558هـ ) كان شيخ الشافعية في بالد اليمن من
تصانيفه  « :البيان» في فروع الشافعية ،و«غرائب الوسيط » ،و« الزوائد» ،و«األحداث» ،و«شرح الوسائل»،
و«مختصر اإلحياء» ،و«مناقب اإلمام الشافعي» .راجع :طبقات الشافعية  ،324 / 4وشذرات الذهب / 4
 ،185واألعالم  ،180 / 9ومعجم المؤلفين . 196 / 13
( ((5طبقات فقهاء اليمن ،عمر بن سمرة الجعدي( ،ص . )178 /تحقيق :فؤاد سيد ،دار القلم ،بيروت
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ويستحسن أن يتفرغ عدد من الطالب لكل علم يحتاجه الناس حتى ينبغوا فيه ،ويكونوا
على دراية كاملة به ،فيتخصصون فيه ويكونون قادرين على تعليم غيرهم وتوريثهم ملكة
العلم وخفاياه.
« وقل أن ترى في تاريخ العلماء رجال نبغ في علم إال وتراه قد انقطع له ،والزم االشتغال
به ،وهجر ما عداه ،وإن وجد له شركة في علوم أخر ،فضعيفة جدا ،وآثاره في ذلك قل أن
(((5
توجد إال مشوشة مضطربة»

وقد ترجم ابن خلدون في مقدمته بابا ( :فيمن حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد
بعد في ملكة أخرى) ،فقال:

«ومثال ذلك الخ ّياط إذا أجاد ملكة الخياطة وأحكمها ورسخت في نفسه ،فال يجيد
من بعدها ملكة النّجارة أو البناء إلاّ أن تكون األولى لم تستحكم بعد ولم ترسخ صبغتها.
والسبب في ذلك ّ
أن الملكات صفات للنّفس وألوان فال تزدحم دفعة .ومن كان على الفطرة
ّ
تلونت النّفس بالملكة األخرى
كان أسهل لقبول الملكات وأحسن استعدادا لحصولها .فإذا ّ
وخرجت عن الفطرة ضعف فيها االستعداد بال ّلون الحاصل من هذه الملكة،فكان قبولها
للملكة األخرى أضعف.
وهذا ب ّين يشهد له الوجودّ .
ثم يحكم من بعدها أخرى
فقل أن تجد صاحب صناعة يحكمها ّ
ويكون فيهما معا على رتبة واحدة من اإلجادة .حتّى ّ
أن أهل العلم ا ّلذين ملكتهم فكر ّية فهم
بهذه المثابة .ومن حصل منهم على ملكة علم من العلوم وأجادها في الغايةّ ،
فقل أن يجيد ملكة
مقصرا فيه إن طلبه إلاّ في ّ
ومبني سببه
األقل النّادر من األحوال.
علم آخر على نسبته ،بل يكون ّ
ّ
على ما ذكرناه من االستعداد وتلوينه بلون الملكة الحاصلة في النّفس» (.((5

�أولويات التعلم:
ذكر اآلجري( ((5أن هناك أولويات في طلب العلم ،فأول ما يبدأ به طلب العلم :تعليم
القرآن وضبطه ،باختيار حرف من الحروف السبعة ،ثم االشتغال بعلم الحالل والحرام ،ثم
( ((5كتاب التعليم واإلرشاد ،محمد بدر النعساني،ص226:
( ((5ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ،عبد الرحمن بن
محمد بن محمد ،ابن خلدون أبو زيد ،ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي (المتوفى808 :هـ) ،المشتهر بـ
«تاريخ ابن خلدون» ( 507 /1ـ  ،)508تحقيق :خليل شحادة ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة :الثانية1408 ،
هـ ـ  1988م
( ((5أبو بكر اآلجري :هو محمد بن الحسين بن عبد اﷲ ،نسبته إلى آجر (من قرى بغداد) فقيه شافعي
محدث  .ال يعرف متى ولد ،وتوفي سنة ( 360هـ) .قال الخطيب كان دينا ثقة  .من تصانفيه « :أخالق
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علم الفرائض ،ثم علم السنن النبوية التي تبين معنى الكتاب ،ثم علم سنن صحابته رضي اﷲ
(((5
عنهم ،ثم علم الفقه الذي يعرف معاني السنن
وأبان ابن عبد البر( ((5رحمه اﷲ رتب طلب العلم ،فقال  « :طلب العلم درجات ومناقل
ورتب ال ينبغي تعديها ،ومن تعداها جملة ،فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله ،ومن تعدى
سبيلهم عامدا ضل ،ومن تعداه مجتهدا زل.

فأول العلم حفظ كتاب اﷲ عز وجل وتفهمه وكل ما يعين على فهمه ،فواجب طلبه معه،
وال أقول :إن حفظه كله فرض ،ولكني أقول :إن ذلك شرط الزم على من أحب أن يكون
عالما فقيها ناصبا نفسه للعلم ليس من باب الفرض «(.((5
تكامل العلوم:
بين العلوم تكامل وتقارب ،فموسوعية العلم لها تأثير في فهم العلوم كلها ،ألن كثيرا من
العلوم ينبني بعضها على بعض ،ويترتب بعضها على بعض ،ويحسن بالمعلم حين يشرح في
علم أن يستدعي بعض المباحث من العلوم األخرى التي تتعلق بها تعلقا أصيال دون استطراد
مخل ،فإن هذا من باب مدارسة العلم ،وتكامل العلوم ،وأنها كالوحدة الواحدة.
وتكامل العلوم له أكثر من وجه:

الوجه األول :التكامل بين فروع العلم الواحد ،فعلم اللغة مثال له فروع كثيرة ،والتميز
في اللغة ال يتحصل إال بتحصيل تلك الفروع من النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع
والشعر والنثر والنقد وعلم اللغة وغيرها من فنون العربية.
العلماء» ،و«أخالق حملة القرآن» ،و«أخبار عمر بن عبد العزيز»« ،كتاب الشريعة» ،و«كتاب األربعين
حديثا» ،و«تحريم النرد والشطرنج والمالهي»  .راجع :تذكرة الحفاظ  ،936 / 3والنجوم الزاهرة ،60 / 4
واألعالم  ،328 / 6ومعجم المؤلفين. ] 243 / 9
( ((5فرض طلب العلم ،محمد بن حسين اآلجري ،،ص 162:ـ  ،165دار المعارف ،الطبعة األولى:
1431هـ =2010م
( ((5ابن عبد البر :هو يوسف بن عبد اﷲ بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ ،أبو عمر  .ولد بقرطبة سنة:
368هـ .من أجلة المحدثين والفقهاء ،شيخ علماء األندلس ،ومؤرخ أديب ،مكثر من التصنيف  .رحل
رحالت طويلة وتوفي بشاطبة سنة  . 463من تصانيفه  « :االستذكار في شرح مذاهب علماء األمصار»،
و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد» ،و«الكافي» في الفقه  .راجع :الشذرات ،314 / 3
وترتيب المدارك  808 ،556 / 4ط دار الحياة ،وشجرة النور ص  ،119األعالم . 317 / 9
( ((5جامع بيان العلم وفضله ( .)1129 /2من األسف أن يتساهل عدد من المعاصرين في عدم اشتراط
حفظ القرآن لمن اشتغل بصنعة االجتهاد الفقهي.
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الوجه الثاني :التكامل بين علوم اآلالت والغايات ،كما هو الشأن بالنسبة للغة واألصول
لغيرها من علوم الفقه والتوحيد والتفسير.
الوجه الثالث :التكامل بين العلوم خارج الدائرة الواحدة ،كالتكامل بين العلوم الشرعية
والعلوم اإلنسانية من ناحية ،وبين العلوم اإلسالمية والعلوم التجريبية من ناحية أخرى .ولعل
هذا المزيج المتمثل في تكامل العلوم هو الذي أخرج لنا بعض مظاهر عبقرية العقل المسلم،
فكلما كان العالم موسوعيا كلما كان اجتهاده الفقهي والفكري أنضح وأقرب للصواب،
وهذا هو المشهود له في القرون السابقة والالحقة.

ولعلنا هنا مراعاة للعصر ال نقصد اإلحاطة بالعلوم كلها ،بل نقصد به معرفة الوصول إلى
المعلومات في تلك العلوم في المسألة المجتهد فيها باعتبارها نوعا من االجتهاد الجزئي،
مع معرفة األصول العامة ألساسيات العلم.

وقد أدرك األقدمون ذلك ،فقد كتب عمر إلى أبي موسى :أما بعد ،فتفقهوا في السنة
وتفقهوا في العربية  .وقال الشعبي(« :((5النحو في العلم كالملح في الطعام ال يستغنى عنه»
(((5
وقال شعبة(« :((5مثل الذي يتعلم الحديث وال يتعلم اللحن مثل برنس ال رأس له»

ويحكى عن الفراء النحوي؛ أنه قال :من برع في علم واحد سهل عليه كل علم .فقال له
محمد بن الحسن القاضي ،وكان حاضرا في مجلسه ذلك ،وكان ابن خالة الفراء :فأنت قد
برعت في علمك ،فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك :ما تقول فيمن سها في صالته ,ثم
سجد لسهوه فسها في سجوده أيضا؟

( ((5الشعبي  :هو عامر بن شراحيل الشعبي  .أصله من حمير  .منسوب إلى الشعب ( شعب همدان )
ولد ونشأ بالكوفةسنة (  19هـ) وتوفي سنة(  103هـ )  .وهو راوية فقيه ،من كبار التابعين  .اشتهر بحفظه
 .أخذ عنه أبو حنيفة وغيره  .وهو ثقة عند أهل الحديث  .اتصل بعبد الملك بن مروان  .وكان سفيره لملك
الروم ،كان مخاصما للحجاج وعفا عنه .راجع :تذكرة الحفاظ  74 / 1ـ  ،80واألعالم للزركلي ،19 / 4
والوفيات  ،244 / 1والبداية والنهاية  ،49 / 9وتهذيب التهذيب . 69 / 5
( ((5شعبة  :هو شعبة بن الحجاج بن الورد ،أبو بسطام ،عالم أهل البصرة ،أمير المؤمنين في الحديث،
حافظ ،مفسر ،محدث ،سمع من أربعمائة شيخ من التابعين  .قال أبو داود الطيالسي  :سمعت من شعبة سبعة
آالف حديث  .ولد سنة (  82هـ) وتوفي سنة (160هـ ) .راجع :تاريخ بغداد  ،255 / 9سير أعالم النبالء
 ،202 / 7تهذيب األسماء واللغات  ،244 / 1معجم المؤلفين . 301 / 4
( ((5جامع بيان العلم وفضله ( 1133 /2ـ )1134
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قال الفراء :ال شيء عليه .قال :وكيف؟ قال :ألن التصغير عندنا ال يصغر؛ فكذلك السهو
في سجود السهو ال يسجد له؛ ألنه بمنزلة تصغير التصغير؛ فالسجود للسهو هو جبر للصالة،
والجبر ال يجبر ،كما أن التصغير ال يصغر .فقال القاضي :ما حسبت أن النساء يلدن مثلك.
وكمسألة الكسائي مع أبي يوسف القاضي بحضرة الرشيد.

روي أن أبا يوسف( ((6دخل على الرشيد ،والكسائي يداعبه ويمازحه؛ فقال له أبو يوسف:
هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك .فقال :يا أبا يوسف! إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها
قلبي .فأقبل الكسائي على أبي يوسف ،فقال :يا أبا يوسف! هل لك في مسألة؟ فقال :نحو أم
فقه؟ قال :بل فقه .فضحك الرشيد حتى فحص برجله ،ثم قال :تلقي على أبي يوسف فقها؟
قال :نعم .قال :يا أبا يوسف! ما تقول في رجل قال المرأته :أنت طالق أن دخلت الدار،
وفتح أن؟ قال :إذا دخلت طلقت.قال :أخطأت يا أبا يوسف .فضحك الرشيد ،ثم قال :كيف
الصواب؟ قال :إذا قال «أن»؛ فقد وجب الفعل ووقع الطالق ،وإن قال« :إن»؛ فلم يجب ولم
يقع الطالق .قال :فكان أبو يوسف بعدها ال يدع أن يأتي الكسائي (.((6
م�شاركة الطالب:
من معايير الجودة في طرق التدريس أن يشارك المعلم طالبه ،ال أن يتلقوا الدروس دون
مشاركة ،ألن المشاركة هي إحدى وسائل تثبيت العلم ،وقد ذكر بعض الخبراء أن المعلومات
التي تلقى مشافهة ويكون دور الطالب االستمتاع ال يتذكر منها بعد فترة إال نسبة ( ،)% 9وإن
استعمل المعلم بعض الوسائل التوضيحية فإن الطالب يتذكر بعد فترة ( ،)% 25وإن شارك
المعلم طالبه معه في الدرس ،فإنه يتذكرون ما يزيد على (.)% 90
ومن هنا ،أدرك العلماء قديما المشاركة ،فأوجدوا وظيفة ( المعيد) ،وذلك لتميزه ،وحتى
يدرب المعلم بعض طالبه النجباء فيعيد الدرس لزمالئه ،وسمي في بالد تونس « مدونا»،
يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور « :وكان األساتذة التونسيون بجامع الزيتونة يسمون

( ((6أبو يوسف :هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب  .القاضي اإلمام  .من ولد سعد بن حبتة األنصاري
صاحب رسول اﷲ ﷺ  .أخذ الفقه عن أبي حنيفة رضي اﷲ عنه ،وهو المقدم من أصحابه جميعا  .ولي
القضاء للهادي والمهدي والرشيد  .وهو أول من سمي قاضي القضاة ،وأول من اتخذ للعلماء زيا خاصا
 .وثقه أحمد وابن معين وابن المديني  .روي عنه أنه قال « :ما قلت قوال خالفت فيه أبا حنيفة إال وهو
قول قاله ثم رغب عنه» قيل  :إنه أول من وضع الكتب في أصول الفقه  .توفي  181هـ .من تصانيفه :
«الخراج» ،و«أدب القاضي» ،و«الجوامع » راجع :الجواهر المضية ص 220ـ  ،222وتاريخ بغداد / 14
 ،242والبداية والنهاية . 180 / 10
( ((6الموافقات ( 116 /1ـ )119
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التلميذ الذي يجلس مواجها لألستاذ في الحلقة مدونا ،وهو الذي يسرد ما يرى األستاذ سرده
من الكتاب المقروء ،وهو الذي يسرد األحاديث النبوية في الدروس الرمضانية فيما أدركناه
من دروس بعض شيوخنا ،ثم فرطوا في ذلك فلم يبق به عمل»(.((6
كما تكون المشاركة بطرح األسئلة؛ فالسؤال مفتاح العلم ،وقد بوب ابن عبد البر :باب
طرح العالم المسألة على المتعلم ،وترجم :باب حمد السؤال واإللحاح في طلب العلم وذم
(((6
ما منع منه
وقد قال رسول اﷲ ﷺ« :شفاء العي السؤال»

(((6

وعن معاذ بن جبل قال « :كنت ردف النبي ﷺ فقال« :هل تدري يا معاذ ما حق اﷲ على
الناس؟» قلت :اﷲ ورسوله أعلم ،قال« :حقه عليهم أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا ،تدري
يا معاذ ما حق الناس على اﷲ إذا فعلوا ذلك؟» قال :قلت :اﷲ ورسوله أعلم ،قال« :فإن حق
الناس على اﷲ عز وجل أن ال يعذبهم» قال :قلت :يا رسول الله ،أال أبشر الناس؟ قال:
(((6
«دعهم يعملون»

وعن عبد اﷲ بن عمر رضي اﷲ عنهما ،أن رسول اﷲ ﷺ :قال« :إن من الشجر شجرة ال
يسقط ورقها وإنها مثل الرجل المسلم حدثوني ما هي؟» قال عبد الله :فوقع الناس في شجر
البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة قال :فاستحييت فقالوا :يا رسول الله ،ما هي؟ قال :هي
النخلة ،قال عبد اﷲ بن عمر :فحدثت عمر بن الخطاب رضي اﷲ عنه بالذي وقع في نفسي،
(((6
قال عمر :ألن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا»
وعن النعمان بن مرة ،أن رسول اﷲ ﷺ قال« :ما ترون في الشارب والسارق والزاني»،
وذلك قبل أن ينزل فيهم ،قالوا :اﷲ ورسوله أعلم قال« :هن فواحش وفيهن عقوبة ،وأسوأ

( ((6أليس الصبح بقريب ،ص.54:
( ((6جامع بيان العلم وفضله ()373 /1
( ((6أخرجه أبو داود رقم ( )336في كتاب الطهارة ،باب في المجروح يتيمم
( ((6مسند أحمد ط الرسالة ( ،)320 /36وهو في «مصنف» عبد الرزاق ( ،)20546ومن طريقه أخرجه
الطبراني في «الكبير»  ،)254( /20والبغوي في «شرح السنة» (. )48
( ((6صحيح البخاري ،باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ،وباب طرح اإلمام المسألة على أصحابه،
وباب الحياء في العلم ،وباب ماال يستحيا من الحق للتفقه في الدين ،وفي صحيح مسلم ،باب مثل المؤمن
مثل النخلة.
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السرقة الذي يسرق صالته» قالوا :يا رسول اﷲ وكيف يسرق صالته؟ قال« :ال يتم ركوعها
(((6
وال سجودها»
وعن سعيد بن المسيب ،أنه قال « :ما صالة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد :هي
المغرب إذا فاتتك منها ركعة قال :وكذلك سنة الصالة كلها « قال أبو عمر :يعني إذا فاتتك
منها ركعة أن تجلس مع إمامك في ثانيته وهي لك أولى وهذه سنة الصالة كلها إذا فاتتك
منها ركعة (.((6
وقالت عائشة رضي اﷲ عنها« :رحم اﷲ نساء األنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن
أمر دينهن»( ((6وقالت أم سليم« :يا رسول الله ،إن اﷲ ال يستحيي من الحق هل على المرأة
من غسل((7(»...؟
«واستحيا علي رضي اﷲ عنه أن يسأل عن المذي لمكان رسول اﷲ ﷺ من ابنته التي
(((7
كانت عنده فأمر المقداد وعمارا فسأال له رسول اﷲ ﷺ عن ذلك»
وقال عبد اﷲ بن مسعود« :زيادة العلم االبتغاء ،ودرك العلم السؤال فتعلم ما جهلت
واعمل بما علمت» ،وقال ابن شهاب« :العلم خزانة مفتاحها المسألة»(.((7
وعن قتادة ،عن عبد اﷲ بن بريدة « :أن معاوية بن أبي سفيان دعا دغفال النسابة فسأله عن
العربية ،وسأله عن أنساب الناس ،وسأله عن النجوم فإذا رجل عالم فقال :يا دغفل ،من أين
حفظت هذا؟ قال« :حفظت هذا بقلب عقول ولسان سئول»(.((7
وقد جمع اإلمام ابن القيم في كتابه (إعالم الموقعين عن رب العالمين) األسئلة التي
وجهت للنبي ﷺ وأجاب عنها ،وعنون لها « فصل من فتاوى إمام المتقين»( ،((7ثم طبعت
وحدها فيما بعد.

( ((6أخرجه مالك في الموطأ 167 / 1 ،في قصر الصالة في السفر ،باب العمل في جامع الصالة ،وهو
مرسل صحيح
( ((6جامع بيان العلم وفضله ()484 /1
( ((6جامع بيان العلم وفضله ()373 /1
( ((7صحيح البخاري ،باب الحياء في العلم ،وباب إذا احتلمت المرأة ،وباب خلق آدم صلوات اﷲ عليه
وذريته ،وصحيح مسلم ،باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
( ((7جامع بيان العلم وفضله ()374 /1
( ((7جامع بيان العلم وفضله ()374 /1
( ((7جامع بيان العلم وفضله ()378 /1
( ((7إعالم الموقعين عن رب العالمين ( 205 /4ـ  ،)314دار الكتب العلمية ،بيروت.
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التدريب والمهارات:
غالب العلوم النظرية قائمة على التثقيف ،لكنها ال تم ِّلك الطالب أدوات العلم ،وال
تحقق المخرجات التي يجب أن يستفيد منها المجتمع ،فغالب الكليات الشرعية التي تخرج
أئمة وخطباء ال نجدهم يتدربون على اإلمامة والخطابة ،وال يعرفون كيفيتها ،وإنما يمكثون
سنوات حتى يأخذوا الدربة من كثرة العمل ،وكذلك خريجو كلية اللغة العربية ،فهم ال
يتدربون على التدريس وال على التصحيح اللغوي وال غيرهما من الوظائف التي يقومون بها
بعد التخرج ،وهكذا بقية الكليات الشرعية واللغوية ،وكان يمكن توفير سنوات بعد التخرج
التي يقضيها الخريجون في التدرب ،وأن يكون ذلك خالل سنوات التعلم ،وأن يقوم البناء
التعليمي على شقي :المعرفة والتدريب ،وأن يقل الحشو النظري في مقابل تحويل العلوم
إلى مهارات .وقد ترجم ابن عبد البر «:باب فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه( ،((7وقد كان
النبي ﷺ يجعل أصحابه يفتون وهو معهم حتى يدربهم على الفتيا.
التطبيق العملي:
تعد هذه المرحلة امتدادا لمرحلة التدريب ،فالتدريب يعني امتالك المهارات ،ثم تأتي
مرحلة التطبيق لتعمق امتالك تلك المهارات ،وهي هنا ليست مرحلة تعلم بقدر ما هي مرحلة
ممارسة ،ألن الطالب – بال شك ـ يتعلم بكثرة التطبيق ،فقد يتعلم الطالب مهارات التخريج،
خرج أو كتب بحوثا علت قدرته وكفاءته اإلنتاجية ،وكذلك
أو مهارات البحث ،لكنه كلما ّ
الخطيب واإلمام كلما مارس المهنة اكتسب خبرات أكثر ،فيتعلم من خالل الواقع المهني
كما تعلم من خالل التنظير والتقعيد مع تطبيقاته خالل المرحلة الدراسية.
اقتراح لأق�سام علوم ال�شريعة والعربية:
مما يلحق بالتدريب والتطبيق العملي أنه يمكن إعادة تقسيم الكليات الشرعية إلى أقسام
حسب الوظائف والمخرجات للمجتمع ،ففي كليات اللغة العربية تكون هناك أقسام:
التصحيح والتحرير اللغوي ،وقسم :التدريس ،وقسم :اإلعداد العلمي في علوم العربية
وغير ذلك من األقسام.
وفي الكليات الشرعية تكون هناك أقسام ،مثل :قسم اإلمامة والخطابة ،وقسم :البحث
الشرعي ،وقسم :التدقيق الشرعي الخاص بالمؤسسات المالية ،وقسم :الصحافة الشرعية،

( ((7جامع بيان العلم وفضله ()485 /1
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وقسم :اإلعالم الديني ،وقسم :التدريس الشرعي ،وقسم :المحاماة ،وقسم :التحقيق الجنائي،
وغير ذلك من الوظائف التي يقوم بها خريجو الكليات الشرعية.
الجمع بين الطريقة التقليدية والطريقة الأكاديمية:
لقد أثبتت الطريقة التقليدية في تعليم علوم الشريعة ،أو ما كان يعرف بـ«شيخ العمود»
كفاءتها في التحصيل واالستظهار ،وهذا ما ال نجده في الطريقة األكاديمية ،وأثبتت الطريقة
األكاديمية قدرتها على تحرير العقل من التقليد ،وعدم الوقوف عند درس الشيخ فحسب ،بل
ملكته مهارات البحث والتنقيب العلمي ،مما يساهم في تكوين ملكة االجتهاد الجزئي ،وهذا
يعني أننا بحاجة إلى طريقة تجمع بين الطريقتين ،أو أن يكون بجوار الطريقة األكاديمية منهج
مصاحب على الطريقة التقليدية ،حتى يجمع الطالب بين ملكة االستظهار ومعرفة العلوم،
وبين ملكة البحث واالجتهاد.
وهذه الطريقة تحتاج إلى مزيد عناية في صياغة المناهج ،وطرق التدريس ،وتدريب
الطالب عليها ،حتى نصوغ عقال يجمع بين األصالة والمعاصرة ،مستوعبا القديم النافع،
مستعمال للجديد الصالح.

ا�ستعمال تقنية المعلومات:
إن استعمال األدوات المعاصرة في التعليم لها أثر كبير في استثارة اهتمام الطالب وإشباع
حاجته للتعلم ،وتشرك هذه الوسائل جميع حواس المتعلم ،مما يؤدي إلى ترسيخ المعلومة
وحسن ترتيب واستمرار أفكار التلميذ ،وكذلك تنمي قدرة المتعلم على التأمل ودقة
(((7
المالحظة واتباع التفكير العلمي»...
كما أن تنوع الوسائل المعاصرة يساهم في مخاطبة جميع الطالب ،فيما يعرف بأنماط
الشخصية :السمعي ،البصري ،الحسي.

والحق أن حظ علوم الشريعة من االستفادة من التقنيات المعاصرة أنها أقل العلوم
استفادة منه ،إن العلوم التي يتحصلها اإلنسان من خالل بعض األفالم الوثائقية مثال ربما
تكون ضعف كثير من الكتب التدريسية ،وإن استعمال تلك التقنيات الحديثة وطرق العرض
من خالل الشرائح أو من خالل مشاهد الفيديو أو غيرها مما يساعد كثيرا في فهم تلك العلوم
وجعلها أكثر جاذبية لدى الطالب ،ألنها أضحت جزءا من لغة العصر.
( ((7توظيف تقنية المعلومات في تدريس العلوم الشرعية ،د /أحمد محمد زكي ،ص ،.3ندوة» نحو
صياغة حديث لمقررات الدراسة الشرعية» ،جامعة ماليا 7 ،ـ ،2004/2/8
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ولقد سبق النبي ﷺ في طريقته في التعليم إلى استعمال أدوات متنوعة ،دون أن
ينحصر التعليم في المشافهة ،فقد استعمل اإلشارة باألصابع ،واإلشارة باليد الواحدة،
واإلشارة باليدين ،واستعمال الحصى ،واستخدام العصا ،والرسم على األرض ،واستعمال
المجسمات أو الدمى ،واستعمال األدوات الحقيقية وغير ذلك(.((7
تحفيز الطالب على التفكير والبحث العلمي:
بعد أن يتلقى الطالب الدرس ويحفظه استيعابا وفهما ،نخطو نحو تدريبه ملكة السؤال
واالستفسار ،ليتعمق الفهم بالنقاش وضرب األمثلة .فلو بقيت المعلومات دون تحليلها
أو استنطاقها لتحولت إلى جثة هامدة ال تغني من يحملها في شيء سوى إرهاقه بحملها
واسترجاعها ،أما التفكير الناقد فإنه يحول هذه المعلومات إلى طاقة خالقة تسهم في تكوين
العقلية العلمية المستنيرة التي يستطيع صاحبها أن يتعامل مع مفردات الواقع ومتطلبات
الحياة بمرونة واضحة وبقدرة على التحليل واالستنتاج والفهم واالستيعاب تساعده على
(((7
الحياة الراقية والسلوك المتطور

وهو األمر المرجو والمقصود من التعليم والتربية عموما« ،وال شك أن الهدف المتوخى
من العملية التدريسية؛ ال يتمثل في حشو أذهان الطلبة بالمعلومات ،وإن كانت مفيدة ،فليس
المتوخى أن يتخرج طالب الفقه أوعية للمعلومات ...غير أن الهدف األهم الذي يجب أن
تتجه إليه العملية التدريسية في الفقه ،إنما هو بناء الشخصية الفقهية للطالب ،وتنمية ملكات
االستنباط والبحث الفقهي عنده ،وإكسابه القدرة على التفكير العلمي السليم ،المبني على
(((7
منهجية فقهية واضحة ،قادرة على المحاورة والمناظرة»

ومن ذلك «االبتكار باالستثارة» ،بحيث تكون مهمة المدرس استثارة الطالب عن طريق
طرح بعض التعليقات القصيرة المثيرة ،وذلك من أجل استدعاء اآلراء واألفكار الجديدة(.((8

( ((7راجع :استخدام الرسول ﷺ الوسائل التعليمية ،حسن بن علي البشاري ،ضمن كتاب األمة ،العدد77:
( ((7التفكير الناقد ودوره في التعلم الفعال،محمد إسماعيل محمد اللباني ،،ص.22
( ((7المفاهيم اإلسالمية وأساليب تدريسها ،د /ماجد الجالد ،ص  ،.424بحث مقدم للمؤتمر الثاني
لكلية الشريعة ،جامعة الزرقا األهلية ،األردن 18 ،ـ  19ربيع الثاني 1420هـ 7/31 /ـ 1999 /8/1م،
( ((8تنمية مهارات التفكير ،د/محمود محمد علي ،ص ،.104ط2002 /1م ،جدة :دار المجتمع للنشر
والتوزيع،
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المحور الثالث:
معايير الجودة في المعلم:
يقول ابن باديس( ((8في رؤيته إلصالح التعليم منوها على دور المعلم «:ولن يصلح هذا
التعليم إال إذا رجعنا به للتعليم النبوي في شكله وموضوعه ،في مادته وصورته فيما كان يعلم
ﷺ وفي صورة تعليمه ،فقد صح عنه ﷺ فيما رواه مسلم أنه قال «:وإنما بعثت معلما»(،((8
(((8
فماذا كان يع ّلم؟ وكيف كان يع ّلم»

ويذكر الشاطبي أن من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله
المتحققين به على الكمال والتمام(.((8
وأصل هذا في الصحيح« :إن اﷲ ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ،ولكن يقبضه
بقبض العلماء» (.((8

ولجودة التعليم – بشكل عام والتعليم الشرعي بشكل خاص ـ يجب توافر معايير على
ألي وظيفة أشار
أساسها اختيار المعلمين ،وأصل وجود معايير َ في األشخاص المتقدمين
ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ
ت الْ َقو ّيُ
ت استأ ِجره ِإن خير م ِن استأجر
إليها القرآن الكريم بقوله﴿ :قالت ِإحداهما ياأب ِ
ِ
الأْ َ ِم ُ
ين ﴾( ،((8وهما معياران عامان يجب توافرهما في كل وظيفة ،والقوة تعني القدرة
والخبرة واإلتقان في العمل ،ومعها األمانة وهي السياج األخالقي الذي يحمي الخبرة ،ألن
األخالق بال قدرة عجز ،والقدرة والخبرة بال أخالق فجور.
ومن أهم تلك المعايير:

( ((8ابن باديس :هو عبد الحميد بن باديس ،أحد رجاالت اإلصالح والنهضة اإلسالمية في الجزائر،
ومؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،ولد في قسنطينة في  4ديسمبر سنة 1889م ،وتوفي فيها
سنة 1940م .من تصانيفه :تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير ،وآثار ابن باديس.
موقع ويكبيديا.
( ((8المسند المستخرج على صحيح مسلم ألبي نعيم ()164 /4
( ((8آثار ابن باديس)217/3 ،
( ((8الموافقات ()139 /1
( ((8أخرجه البخاري في «الصحيح» «كتاب العلم ،باب كيف يقبض العلم /194 /1 ،رقم ،»100
ومسلم في «الصحيح» «كتاب العلم ،باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» «/4
 /2058رقم  »2673الموافقات ()140 /1
( ((8القصص26 :
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ح�سن ال�سريرة:
ويقصد بذلك أن يكون المعلم ذا سيرة محمودة ،وذلك أن علوم الشريعة ليست معارف
مجردة ،بل هي معارف عالية مقصود بها التطبيق ،ومن خالل المدارسة بين المعلم وتالمذته
يكتسب منه طالبه أخالقه حسنة كانت أو سيئة.
ومما ورد في ذلك ما أثر عن عيسى ابن مريم عليه السالم أنه قال« :جالسوا من تذكركم
بالله رؤيته ومن يزيد في علمكم منطقه ،ومن يرغبكم في اآلخرة عمله»(.((8

وقال الحسن البصري(«: ((8كان الرجل يطلب العلم فال يلبث أن ُيرى ذلك في ّ
تخشعه
(((9
وهديه ولسانه ويده»( ((8وقال ابن وهب(« :((9ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه»

وعن أبي حنيفة( ((9قال« :الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه؛
(((9
ألنها آداب القوم وأخالقهم»
وقال أبو الدرداء« ،من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم»

(((9

( ((8جامع بيان العلم وفضله ()508 /1
( ((8الحسن البصري :هو الحسن بن يسار البصري ،تابعي .ولد بالمدينة سنة21:هـ ،وكانت أمه ترضع
ألم سلمة  .رأى بعض الصحابة ،وسمع من قليل منهم  .كان شجاعا ،جميال ،ناسكا ،فصيحا ،عالما ،شهد
له أنس بن مالك وغيره  .وكان إمام أهل البصرة ،ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز  .ثم استعفى .
توفي سنة110 :هـ .راجع:تهذيب التهذيب  242 / 2ـ  ،271واألعالم للزركلي . 242 / 2
( ((8الزهد لعبد اﷲ بن املبارك (ص  26رقم  )79؛ وسنن الدارمي ( 89/1رقم  )391؛ وجامع بيان العلم
البن عبد الرب ( . )127 ،60/1وزاد الدارمي وابن عبد الرب ... « :وصالته وزهده».
( ((9ابن وهب  :هو عبد اﷲ بن وهب بن مسلم ،المصري  .من تالميذ اإلمام مالك ،والليث بن سعد  .جمع
بين الفقه والحديث والعبادة  .كان حافظا مجتهدا ،أثنى أحمد على ضبطه ،وعرض عليه القضاء فامتنع ولزم
منزله  .ولد بمصر سنة 125:هـ وتوفي بها سنة197 :هـ .راجع :التهذيب  ،71 / 6واألعالم ،289 / 4
والوفيات . 249 / 1
( ((9جامع بيان العلم وفضله ()509 /1
( ((9أبو حنيفة  :هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز  .ينتسب إلى تيم بالوالء  .الفقيه المجتهد المحقق
اإلمام ،أحد أئمة المذاهب األربعة ،قيل  :أصله من أبناء فارس ،ولد بالكوفة سنة80 :هـ،كان يبيع الخز
ويطلب العلم ،ثم انقطع للدرس واإلفتاء  .له «مسند» في الحديث ،و«المخارج» في الفقه ،وتنسب إليه
رسالة «الفقه األكبر» في االعتقاد ،ورسالة «العالم والمتعلم»  .راجع :األعالم للزركلي  ،4 / 9والجواهر
المضية  ،26 / 1و« أبو حنيفة « لمحمد أبي زهرة ،واالنتقاء البن عبد البر 122 ،ـ  ،171وتاريخ بغداد 13
.433 / 323 /
( ((9جامع بيان العلم وفضله ()509 /1
( ((9جامع بيان العلم وفضله ()510 /1
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وقال أيوب السختياني( :((9الذي له في الفقه معلم واحد كالرجل له امرأة واحدة»

(((9

الكفاءة:
فمن أهم معايير المعلم أن يكون كفأ متميزا في مادته ،ويشهد لهذا ماورد في الحديث:
«أفرضكم زيد وأقضاكم علي وأعلمكم بالحالل والحرام معاذ بن جبل»( ،((9وقد قال عمر
بن الخطاب رضي اﷲ عنه في حق عبد اﷲ بن عباس رضي اﷲ عنهما (هو َم ْن علمتم).

وقال مالك( :((9ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتوى جلس حتى
يشاور فيه أهل الصالح والفضل وأهل الجهة من المسجد فإن رأوه لذلك أهال جلس وما
جلست حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم إني موضع لذلك.
وقد وضع اإلمام الشاطبي شروطا تتحقق بها الكفاءة في المعلم ،من ذلك:
 1ـ أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم

 2ـ قادرا على التعبير عن مقصوده فيه .

 3ـ عارفا بما يلزم عنه.

 4ـ قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه

فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه ،وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية؛ وجدناهم
قد اتصفوا بها على الكمال ،غير أنه ال يشترط السالمة عن الخطإ البتة؛  ...فإن قصر عن

( ((9أيوب السختياني :هو أيوب بن أبي تميمة كيسان البصري  .تابعي  .سيد فقهاء عصره ،من حفاظ
الحديث  .رأى أنس بن مالك ،كان ممن جمع العلم والزهد ولد سنة  66هـ ،وتوفي سنة  131هـ  . .راجع:
تهذيب التهذيب  ،397 / 1وشذرات الذهب  ،181 / 1وسير أعالم النبالء  ،15 / 6وتذكرة الحفاظ / 1
 ،130واألعالم . ) 382 / 1
( ((9جامع بيان العلم وفضله ()523 /1
( ((9مسند ِاإلمام أحمد ( .)281 ،184 /3سنن الترمذي (رقم  ،)3791وقال« :هذا حديث حسن
صحيح».
( ((9مالك  :هو مالك بن أنس بن مالك األصبحي األنصاري إمام دار الهجرة ،وأحد األئمة األربعة عند
أهل السنة  .أخذ العلم عن نافع مولى ابن عمر ،والزهري ،وربيعة الرأي ،ونظرائهم  ..ولد بالمدينة سنة:
93هـ ،وتوفي بها سنة179:هـ.من تصانيفه « :الموطأ» ،و«تفسير غريب القرآن» ،وجمع فقهه في «المدونة».
وله « الرد على القدرية» ،و«الرسالة» إلى الليث بن سعد .راجع :الديباج المذهب ص  11ـ  ،28وتهذيب
التهذيب  ،5 / 10ووفيات األعيان . 439 / 1
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استيفاء الشروط؛ نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان؛ فال يستحق الرتبة الكمالية ما
لم يكمل ما نقص (.((9
عالمات العالم الذي ي�ؤخذ عنه العلم:
كما وضع الشاطبي عالمات يعرف بها المعلم المستحق لألخذ عنه ،وهي:

العالمة األولى :العمل بما علم؛ حتى يكون قوله مطابقا لفعله ،فإن كان مخالفا له؛ فليس
بأهل ألن يؤخذ عنه ،وال أن يقتدى به في علم.

العالمة الثانية :أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم؛ ألخذه عنهم ،ومالزمته لهم؛
فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك ،وهكذا كان شأن السلف الصالح.

وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك ال تجد عالما اشتهر في الناس األخذ عنه إال وله
قدوة واشتهر في قرنه بمثل ذلك ،وقلما وجدت فرقة زائغة ،وال أحد مخالف للسنة إال وهو
مفارق لهذا الوصف.
العالمة الثالثة :االقتداء بمن أخذ عنه ،والتأدب بأدبه ،كما علمت من اقتداء الصحابة
(((10
بالنبي ـ ﷺ ـ واقتداء التابعين بالصحابة ،وهكذا في كل قرن.
معاي�شة الطالب:
إن دور المعلم ال يقف عند حدود الدرس – كما هو الحال الغالب ـ ،بل من دوره أن يرعى
طالبه خارج أوقات الدرس ،ألنه بمثابة أبنائه ،يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس عن هذا
المعنى« :أغلب المعلمين في المعاهد اإلسالمية الكبرى كاألزهر ال يتصلون بتالمذتهم ،إال
اتصاالً عام ًا ال يتجاوز أوقات التعليم ،فيتخرج التالمذة في العلوم والفنون ،لكن بدون تلك
الروح الخاصة التي ينفخها المعلم في تلميذه ـ إذا كان للمعلم روح ـ ويكون لها األثر البارز
يكون من تالمذته رجاالً أن
في أعماله العلمية في سائر حياته .فعلى المعلم الذي يريد أن ّ
يشعرهم ـ واحد ًا واحد ًا ـ أنه متصل بكل واحد منهم اتصاالً خاص ًا زيادة على االتصال العام،
وأن يصدق لهم هذا بعنايته خارج الدرس بكل واحد منهم عناية خاصة في سائر نواحي
حياته حتى يشعر كل واحد منهم أنه في طور تربية وتعليم ،في كفالة أب روحي يعطف عليه
و ُيعنى به مثل أبيه أو أكثر»(.((10
( ((9الموافقات ()140 /1
( ((10الموافقات ( 141 /1ـ )144
( ((10ابن باديس ،حياته وآثاره ،للدكتور عمار الطالبي ()202/4
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المحور الرابع:
معايير الجودة في طالب العلم:

يعد البعض الطالب هو الحلقة األضعف في منظومة التعليم ،غير أنه مما ال شك فيه أنه
هو الحلقة األهم ،فرغبة الطالب وإقباله على نوع التدريس الذي يريده له أثر كبير في إجادته
له وتحصيله.

ومن هنا ،فإن اختيار الطالب في نوع الدراسة بناء على الدرجات التي يحصلون عليها في
الشهادة الثانوية وحده دون مراعاة للميول العلمية مما ينبغي إعادة النظر فيه ،بحيث يجمع
بينهما ،كما هو معمول به في بعض الدول غير العربية.
التخ�ص�ص على قدر الحاجة:
على أنه من األهمية بمكان أن يكون تقسيم الطالب في التخصصات على قدر حاجة
الناس إليها ،فحاجة الناس إلى العلوم مختلفة ،فهم أحوج ما يكونون إلى علمي العقيدة
والفقه وقواعد اللغة أكثر من غيرها ،وحاجتهم إلى علم العروض ،أو النقد األدبي ،أو
المنطق ،أو الفلسفة أقل ،وليس هذا تقليال من شأن بعض العلوم على حساب بعض ،لكن
المقصود هو « المخرجات» التي يحتاجها المجتمع ،فكما أن حاجة الناس تنقسم إلى
مراتب ثالثة ،هي :الضرورة والحاجة والتحسين ،فكذلك حاجتهم إلى العلوم ،فمنها ما هو
ضروري ومنها ما هو حاجي ومنها ما هو تحسيني ،فكان من الالزم مراعاة « األوزان النسبية»
للعلوم على قدر الحاجة إليها.
معايير المدار�سة:
وقد وضع العلماء معايير لجودة المدارسة والعناية من قبل الطالب ،ومن أهمها:
 1ـ النية الحسنة في طلب العلم.

 2ـ حسن االستماع.
 3ـ الفهم.

 4ـ جودة الحفظ.

 5ـ العمل بما علم.

 6ـ إذاعته ونشره لغيره.
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ومما ورد في تلك المعايير ما أخرجه أبو عمر بن عبد البر بسنده إلى علي بن الحسن بن
شقيق قال :سمعت عبد اﷲ بن المبارك( ((10يقول« :أول العلم النية ،ثم االستماع ،ثم الفهم ،ثم
الحفظ ،ثم العمل ،ثم النشر»( ((10وعن عبد الملك بن قريب األصمعي (ت 216هـ .أو بعدها)
قال« :أول العلم الصمت ،والثاني :حسن االستماع ،والثالث :جودة الحفظ ،والرابع :احتواء
العلم ،والخامس :إذاعته ونشره» وعن الضحاك بن مزاحم (ت 106هـ ).قال« :أول باب من
العلم :الصمت ،والثاني استماعه ،والثالث :العمل به ،والرابع :نشره وتعليمه»(.((10
وقال ابن القيم(« :((10للعلم ست مراتب اولها حسن السؤال الثانية حسن االنصات
واالستماع الثالثة حسن الفهم الرابعة الحفظ الخامسة التعليم السادسة وهي ثمرته وهي
العمل به ومراعاة حدوده» ( ((10وقال اإلمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري(« ((10إن للعلم
غوائل ،فمن غوائله أن يترك العمل به حتى يذهب ،ومن غوائله النسيان ،ومن غوائله الكذب
(((10
فيه ،وهو شر غوائله»

( ((10ابن المبارك :هو عبد اﷲ بن المبارك ،أمه خوارزمية وأبوه تركي  .كان إمام فقيها ثقة مأمونا حجة كثير
الحديث ،قيل فيه  :جمع العلم والفقه واألدب والنحو واللغة والشعر والزهد والفصاحة والورع وقيام الليل
والعبادة والسداد في الرواية ،وقلة الكالم فيما ال يعنيه ،وقلة الخالف على أصحابه  .كانت له تجارة واسعة
وكان ينفق على الفقراء في السنة مائة ألف درهم  .مات بهيت ( على الفراش ) منصرفا من غزو الروم .من
تصانيفه  « :تفسير القرآن « ،و« الدقائق في الرقائق « ،و« رقاع الفتاوى «  .راجع :الجواهر المضية ،281 / 1
والفوائد البهية ص  ،103وتذكرة الحفاظ  ،253 / 1وشذرات الذهب  ،295 / 1وهدية العارفين / 5
. 438
( ((10جامع بيان العلم وفضله ()118/1
( ((10اجلامع للخطيب البغدادي (. )194/1
( ((10ابن القيم  :هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي  .شمس الدين من أهل دمشق  .أحد كبار
الفقهاء  .تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ولم يخرج عن شيء من أقواله ،وقد سجن معه بدمشق  .كتب بخطه
كثيرا ،وألف كثيرا  .ولد سنة 691هـ وتوفي سنة751 :هـمن تصانيفه « :الطرق الحكمية » ،و« مفتاح دار
السعادة » ،و«الفروسية» ،و«مدارج السالكين»  .راجع :األعالم  ،281 / 6والدرر الكامنة . 400 / 3
( ((10مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن
قيم اجلوزية (املتوىف751 :هـ) ،)169 /1( ،دار الكتب العلمية ـ بيروت
( ((10الزهري  :هو محمد بن مسلم بن عبد اﷲ بن شهاب  .من بني زهرة ،من قريش  .تابعي من كبار الحفاظ
والفقهاء ،مدني سكن الشام  .هو أول من دون األحاديث النبوية  .ودون معها فقه الصحابة  .قال أبو داود
 :جميع حديث الزهري (  ) 2200حديث  .أخذ عن بعض الصحابة  .وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته.
ولد سنة  58هـ ،وتوفي  124هـ .راجع :تهذيب التهذيب  445 / 9ـ  ،451وتذكرة الحفاظ ،102 / 1
والوفيات  ،451 / 1واألعالم للزركلي . 317 / 7
( ((10جامع بيان العلم وفضله البن عبد البر ( 107/1ـ . )108
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تقييد العلم بالكتابة:
ومن الوسائل المعينة على التحصيل تقييد العلم بالكتابة ،وعدم االكتفاء بالسماع من
المعلم ،وقد كان هذا نهج السلف الصالح في طريقتهم للتعلم.

قال أبو المليح الرقي « :يعيبون علينا أن نكتب العلم وندونه ،وقد قال اﷲ تعالى« :علمها
عند ربي في كتاب»( ((10قال الخليل بن أحمد« :ما سمعت شيئا ،إال كتبته ،وال كتبت شيئا إال
حفظته وال حفظت شيئا إال انتفعت به» ( ((11قال اإلمام أحمد بن حنبل(« :((11إذا يخطئون إذا
تركوا كتاب الحديث ،قال ابن حنبل حدثنا قوم من حفظهم وقوم من كتبهم فكان الذين
حدثونا من كتبهم أتقن»(.((11

قال عبد اﷲ بن المعتز( :((11الكتاب والج لألبواب ،جريئ على الحجاب ،مفهم ال يفهم،
وناطق ال يتكلم ،وبه يشخص المشتاق إذا أقعده الفراق ،فأما القلم فمجهز لجيوش الكالم،
يخدم اإلرادة وال يمل االستزادة ،ويسكت واقفا ،وينطق سائرا على أرض بياضها مظلم،
(((11
وسوادها مضيء ،وكأنه يقبل بساط سلطان ،أو يفتح باب بستان
وقد قال أحمد بن إسماعيل:

يا طالب العلم إذا

فاكتبه محتاطا ولو

فرب علم فات من

سمعـته من الثقه

بخنجر في حدقه
ضيعه أن يلحقه

(((11

( ((10تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص)114 :
( ((11تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص)114 :
( ((11أحمد بن حنبل :هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني .،إمام المذهب الحنبلي ،وأحد أئمة الفقه
األربعة  .أصله من مرو ،وولد ببغداد سنة 164 :هـ ،امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن
فأبى وأظهر اﷲ على يديه مذهب أهل السنة  .ولما توفي الواثق وولي المتوكل أكرم أحمد ،ومكث مدة ال
يولي أحدا إال بمشورته  .توفي سنة  241هـ .من تصانيفه « المسند « وفيه ثالثون ألف حديث ،و« المسائل
« ،و« األشربة « ،و« فضائل الصحابة « وغيرها  .راجع :األعالم للزركلي  ،192 / 1وطبقات الحنابلة ألبي
يعلى ص  3ـ  ،11وطبقات الحنابلة البن أبي يعلى ص  4 / 1ـ  ،20والبداية والنهاية  325 / 10ـ . 343
( ((11تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص)115 :
( ((11عبد اﷲ بن المعتز بالله ،أحد خلفاء العباسيين ،ولد في بغداد سنة861 :هـ وتوفي فيها سنة908 :هـ،
كان أديبا وشاعرا ،يسمى خليفة يوم وليلة ،ألنها مدته في الخالفة ،حيث توالها يوما وليلة ثم هجم عليه
غلمان المقتدر بالله وقتلوه ،.له طبقات الشعراء ،وكتاب البديع ،والعلم الخفاق من علم االشتقاق وغيرها.
( ((11تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص)112 :
( ((11تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص ،)115 :وهي من بحر الكامل
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دوام الطلب:
فطلب العلم ال يتعلق بسن أو انتهاء من مرحلة معينة ،بل هو منهج حياة .وروي أن المسيح
عليه السالم قيل له :إلى متى يحسن التعلم؟ قال« :ما حسنت الحياة»( ((11وقد قال مالك بن
(((11
أنس« :ال ينبغي ألحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم»

عن يونس بن يزيد قال :قال لي ابن شهاب ،يا يونس« ،ال تكابر العلم؛ فإن العلم أودية،
فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع األيام والليالي ،وال تأخذ العلم جملة؛
فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي واأليام»(.((11
الذاتية وبذل الجهد الفردي:
من واجبات طالب العلم أن ال يقف عند حد التلقي فحسب ،بل عليه أن يذل جهدا في
تحصيل طلب العلم مع جهد المعلم .وقد وضع الشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران طريقة
مفيدة للطالب في طلب العلم وهي :
الخطوة األولى :أن يأتي الطالب على جملة كافية من المتن ،ثم ينشغل بحلها وفهمها
دون النظر إلى شرحها.
الخطوة الثانية :قراءة شرح الجملة من الشرح؛ امتحانا للفهم األول ،وتصحيح ما كان فيه
من خطأ.
الخطوة الثالثة :اختبار الطالب فهمه للشرح على نحو ما فعل مع المتن.
الخطوة الرابعة :الرجوع للحاشية الختبار صحة فهم الشرح.
الخطوة الخامسة :االشتغال بتصوير المسألة وحفظها حفظ فهم وتصور ال حفظ تراكيب
وألفاظ.
الخطوة السادسة :كتابة المسألة بعبارات من الطالب دون االلتزام بتراكيب المؤلف.
الخطوة السابعة :مراجعة الشيخ وقراءة ما كتبه الطالب عليه حتى يمتحن فهمه ويتحصل
ما يزيده الشيخ عليه.

يقول ابن بدران « :وكنا نرى أن من قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه
جميع كتب هذا مختصراتها ومطوالتها ،وثبتت قواعده في ذهنه ،وكان األمر على ذلك»(.((11

( ((11جامع بيان العلم وفضله ()406 /1
( ((11جامع بيان العلم وفضله ()401 /1
( ((11جامع بيان العلم وفضله ()431 /1
( ((11المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد البن بدران (ص 489 :ـ  ،)490تحقيق عبد المحسن التركي،
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وقال الشيخ عبد الحميد بن باديس مبينا دور الطالب في التحصيل « :فهم قواعد العلم
وتطبيقها حتى تحصل ملكة استعمالها ،هذا هو المقصود من الدرس على الشيوخ ،فأما
توسيع دائرة الفهم واالطالع ،فإنما يتوصل إليها الطالب بنفسه بمطالعته للكتب ومزاولته
للتقرير والتحرير .ثم إن الدروس إنما تحصل فيها قواعد بعض العلوم ،وتبقي فنون كثيرة من
فنون العلم يصل إليها الطالب بمطالعته بنفسه وحده ،أو مع بعض رفاقه ،فال ينتهي من مدة
دراسته العلمية في الدروس إال وقد اتسع نطاق معلوماته بفنون كثيرة .ونرى الطالب اليوم
في أكبر المعاهد ـ كالزيتونة ـ ال يخرج الطالب عن كتبه الدراسية إلى مطالعة شيء بنفسه مما
يكسبه علم ًا أو خبر ًة بالحياة ،فيخرج الطالب بعد تحصيل الشهادة وهو غريب عن الحياة.
فعلى الطلبة والمتولين أمر الطلبة أن يسيروا على خطة التحصيل الدرسي ،والتحصيل
النفسي ليقتصدوا في الوقت ويتسعوا في العلم ،ويوسعوا نطاق التفكير»(.((12
خاتمة:
وأختم بما نقله الخطيب البغدادي ملخصا معايير الجودة في التعليم بقوله:

وأحسن ما رأيت في آداب التعلم والتفقه من النظم ما ينسب إلى اللؤلؤي من الرجز،
وبعضهم ينسبه إلى المأمون ،وقد رأيت إيراد ما ذكر من ذلك لحسنه ،ولما رجوت من النفع
به لمن طالع كتابي هذا نفعنا اﷲ وإياه به ،قال:
واع��ل��م ب��أن العلم بالتعلم
وال��ع��ل��م ق��د ي��رزق��ه الصغير
وإن���م���ا ال���م���رء ب��أص��غ��ري��ه
ل��س��ان��ه وق��ل��ب��ه ال��م��رك��ب
والعلم بالفهم وبالمذاكرة
ف��رب إن��س��ان ي��ن��ال الحفظا
وم���ا ل��ه ف��ي غ��ي��ره نصيب
ورب ذي حرص شديد الحب
معجز ف��ي الحفظ وال��رواي��ة
وآخ����ر ي��ع��ط��ي ب�لا اج��ت��ه��اد
ي��ه��ده ب��ال��ق��ل��ب ال ب��ن��اظ��ره

والحفظ واإلت��ق��ان والتفهم
ف���ي س��ن��ه وي���ح���رم الكبير
ل��ي��س ب��رج��ل��ي��ه وال ي��دي��ه
في ص��دره وذاك خلق عجب
وال��درس والفكرة والمناظرة
وي��ورد النص ويحكي اللفظا
مما ح���واه ال��ع��ال��م األدي��ب
للعلم وال��ذك��ر بليد القلب
ليست له عمن روى حكاية
حفظا لما قد جاء في اإلسناد
ليس بمضطر إل��ى قماطره

مؤسسة الرسالة
( ((12ابن باديس ،حياته وآثاره ،للدكتور عامر الطالبي (. )203/4
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فالتمس العلم وأجمل في الطلب
واألدب النافع حسن السمت
فكن لحسن السمت ما حييتا
وإن ب��دت بين الناس مسألة
فال تكن إل��ى الجواب سابقا
فكم رأي��ت من عجول سابق
أزرى به ذل��ك في المجالس
وق��ل إذا أع��ي��اك ذاك األم��ر
ف��ذاك شطر العلم عند العلما
والصمت فاعلم بك حقا أزين
إي��اك والعجب بفضل رأيكا
كم من ج��واب أعقب الندامة
ال��ع��ل��م ب��ح��ر م��ن��ت��ه��اه يبعد
وليس ك��ل العلم ق��د حويته
وم���ا ب��ق��ي عليك م��ن��ه أكثر
فكن لما سمعته مستفهما
ال��ق��ول ق���والن ف��ق��ول تعقله
وك����ل ق����ول ف��ل��ه ج���واب
ول���ل���ك�ل�ام أول وآخ����ر
ال ت��دف��ع ال��ق��ول وال ت��رده
فربما أعيى ذوي الفضائل
فيمسكوا بالصمت عن جوابه
ولو يكون القول في القياس
إذا لكان الصمت عين من الذهب

والعلم ال يحسن إال باألدب
وفي كثير القول بعض المقت
م��ق��ارف��ا ت��ح��م��د م���ا بقيتا
معروفة في العلم أو مفتعلة
حتى ت��رى غيرك فيها ناطقا
م��ن غير فهم بالخطأ ناطق
عند ذوي األلباب والتنافس
م��ال��ي ب��م��ا ت��س��أل ع��ن��ه خبر
ك��ذاك ما زال��ت تقول الحكما
إن لم يكن عندك علم متقن
واحذر جواب القول من خطائكا
فاغتنم الصمت مع السالمة
ل��ي��س ل��ه ح��د إل��ي��ه يقصد
أجل وال العشر ولو أحصيته
مما علمت وال��ج��واد يعثر
إن أن��ت ال تفهم منه الكلما
وآخ�����ر ت��س��م��ع��ه فتجهله
يجمعه ال��ب��اط��ل وال��ص��واب
فافهمهما والذهن منك حاضر
حتى ي��ؤدي��ك إل��ى م��ا بعده
ج��واب ما يلقى من المسائل
عند اعتراض الشك في صوابه
م��ن فضة بيضاء عند الناس
()123
فافهم هداك اﷲ آداب الطلب

ملخ�ص البحث:
ناقش البحث فكرة وضع معايير يمكن بها قياس جودة التعليم الشرعي في أربعة محاور
رئيسة ،هي:

يربص دوعسم .د /يعرشلا ميلعتلا يف  ةدوجلا ريياعم

111

المحور األول :معايير الجودة في المنهج والمحتوى:

وفيه الحديث عن مناهج التصنيف ،والعناية بالكيف قبل الكم ،وإدراك مقاصد العلم،
وتقريب التراث ،واإلضافات العلمية المعاصرة ،والتفرقة بين علوم اآلالت وعلوم الغايات،
والعناية بتقنين الفقه في المناهج ،ودراسة العلوم المساعدة ،وبيان ضرر كثرة التصانيف في
العلم الواحد ،والتصنيف الموسوعي للعلوم اإلسالمية ،والعناية بعلوم المناهج ،والجمع
بين الطريقة القديمة والحديثة ،وربط العلم بالدليل ،ومنزلة العقلي من النقلي ،ومراعاة رتب
العلم ،والعناية بالضروري من العلوم في مرحلة التدريس ،ولغة الكتابة ،والشكل والقالب.
المحور الثاني :معايير الجودة في طرق التدريس

ومن أهم المعايير فيه :الفهم مقدم على الحفظ ،والجمع بين المشافهة والمطالعة،
ومراعاة التدرج في الشرح ،وبيان المراحل الثالثة للتدريس ،وهي:المرحلة األولى :التقريب
واإلجمال ،والمرحلة الثانية :الشرح والتفصيل ،والمرحلة الثالثة :اإلحاطة واالستيعاب ،ثم
الحديث عن:ضرب األمثال ،والتكرار ،واالنشغال بعلم واحد مع مراعاة مراتب العلوم،
وأولويات التعلم ،وتكامل العلوم ،ومشاركة الطالب ،والتدريب والمهارات ،والتطبيق
العملي ،واقتراح ألقسام علوم الشريعة والعربية ،والجمع بين الطريقة التقليدية والطريقة
األكاديمية ،واستعمال تقنية المعلومات ،و تحفيز الطالب على التفكير والبحث العلمي.
المحور الثالث :معايير الجودة في المعلم

ومن أهم تلك المعايير :أن يكون عارفا بأصول صنعته ،قادرا على التعبير عن مقصوده
فيها ،عارفا بما يلزم عنه ،قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيما يعلم ،وأن يكون حسن
السريرة ،والكفاءة ،وعالمات العالم الذي يؤخذ عنه العلم ،ومعايشة الطالب.
المحور الرابع :معايير الجودة في طالب العلم:

ومن أهم المعايير فيه :التخصص على قدر الحاجة ،ومراعاة معايير المدارسة ،من :النية
الحسنة في طلب العلم ،وحسن االستماع ،والفهم ،وجودة الحفظ ،والعمل بما علم ،وإذاعة
العلم ونشره ،تقييد العلم بالكتابة ،ودوام الطلب ،والذاتية وبذل الجهد الفردي.

ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات ،والتي من أهمها :إنشاء مركز يعنى بمناهج
التدريس في علوم الشريعة؛ حتى يسعى لتحقيق معايير الجودة في المؤسسات التعليمية
الشرعية.
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(((12نتائج البحث:
خلص البحث إلى عدة نتائج أهمها:

 1ـ وجوب وضع معايير ومقاييس يعرف بها جودة التعليم في المؤسسات التعليمية.

 2ـ إعداد مناهج تجمع بين األصالة والمعاصرة وتراعي مقاصد العلوم ،وواقع الناس.
 3ـ مراعاة إعادة النظر في صياغة المناهج ،حتى تكون بلغة العصر.

 4ـ تطوير وسائل التدريس بحيث تعتمد طرق التدريس المعاصر ،لتكون المواد الشرعية
سهلة الفهم.
 5ـ إعادة التفكير في األقسام الشرعية بناء على مخرجات التعليم الديني ،بحيث يتدرب
طالب األقسام على الوظائف قبل التخرج.
 6ـ مراعاة إدخال العلوم اإلنسانية والتجريبية في ثنايا العلوم الشرعية لتحقيق التكامل
المعرفي وأسلمة المعرفة.

 7ـ العناية بالدراسات المقارنة بين الفقه والقانون وبين العلوم الشرعية والحياة في مناهج
التعليم.

 8ـ تغيير مقاييس التحاق الطالب بالكليات الشرعية بحيث يكون قائما على الرغبة والميول
العلمية مع االختبارات.

 9ـ العناية باختيار معلمي علوم الشريعة ،والعمل على تنمية مهاراتهم في التدريس والتربية.
 10ـ العناية بتدريب الطالب على االعتماد الذاتي وبذل الجهد ،وأن يجمعوا بين المشافهة
والمطالعة.
 11ـ إعادة النظر في أقسام الكليات الشرعية لتعبر عن المخرجات والوظائف التي يؤديها
خريجو الدراسات اإلسالمية.

التو�صيات:
أقترح إنشاء مركز يعنى بمناهج التعليم الشرعي ،بحيث يكون الهدف منه تطوير مناهج
التدريس في الكليات والمعاهد الشرعية.
( ((12جامع بيان العلم وفضله ،أبو عمر يوسف بن عبد اﷲ بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي
(املتوىف463 :هـ) ( ،)581 /1حتقيق :أيب األشبال الزهريي ،دار ابن اجلوزي ،،اململكة العربية السعودية،
الطبعة :األوىل 1414 ،هـ ـ  1994م،وهو من بحر الرجز.

بناء المناهج التعليمية لمواد العلوم الشريعة

تشخيص واستشراف
د .خالد الصمدي

رئيس المركز المغربي للدراسات واألبحاث التربوية

والصالة والسالم على خاتم المرسلين وبعد :
فقد راكمت المدرسة اإلسالمية على مر تاريخها وبمختلف علومها العقلية والنقلية
تجارب رائدة في التربية على التفكير ،تستند إليها المعرفة اإلسالمية المعاصرة ،في تجديد
منهجها ،ومعلوم أن مدخل البناء والتجديد الفكري ينطلق من تطوير المناهج التعليمية التي
تمكن المتعلم من بناء مهاراته وقدراته ،والمدرس من إعادة النظر في أشكال وأساليب بناء
المعرفة عموما قبل االهتمام بتلقينها في شكل معارف جاهزة ،ألن الغاية الكبرى من التعليم
هي تطوير القدرات والمهارات التي تمكن المتعلم مستقبال من بناء متجدد للمعرفة ،وتمنحه
قدرا كبيرا من الذكاء في الدفاع عنها وإقناع غيره بها،
وسنركز النظر بحول اﷲ في هذه الورقة على المناهج التعليمية لعلوم الشريعة لنبرز دورها
الرائد في إذكاء الحس المنهجي لدى المشتغلين بها من المعلمين والمتعلمين ،ثم لنبرز
اإلشكاالت التي حدت وتحد من دورها في تشكيل العقل المسلم في العصر الحاضر سواء
في بناء مناهجها التعليمية ،أو طرق ووسائل تدريسها ،أو أساليب تقويمها ،بنظرة تحليلية
مقارنة بين القديم والحديث في المدرسة اإلسالمية من جهة ،ونظريات التعلم المعاصرة
التي تشكل تجارب إنسانية ال تخلو من فائدة من جهة أخرى ،لنصل في نهاية المطاف إلى
استنتاج خالصات واقتراح حلول عملية لتطوير مناهج تدريس علوم الشريعة حتى تسهم
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في بناء المعرفة اإلسالمية السليمة ،وتتجاوز مظاهر الخلل التي اعترتها مذ ضمر التفكير
االجتهادي المجدد .

فما هي مظاهر الخلل في التعامل مع علوم الشريعة كمادة تعليمية في مختلف المستويات
التعليمية ،وما هي آثارها في بناء المعرفة اإلسالمية في واقعنا المعاصر ،وكيف يمكن أن
تسهم علوم الشريعة من خالل نصوصها المنقولة ،ومناهجها المعقولة ،والتجربة المتراكمة
في طرق تدريسها وحملها وروايتها ونقلها ،في إعادة تشكيل العقل المسلم فيصبح مجتهدا
مبدعا؟
ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه في هذه الورقة التي تتوخى :
• تشخيص وضعية البحث التربوي في علوم الشريعة

• تشخيص وضعية المناهج التعليمية في علوم الشريعة في مختلف المستويات الدراسية
• نحو بناء رؤية متجددة لتطوير طرق ووسائل تدريس علوم الشريعة

• وضعية البحث التربوي في علوم الشريعة

إن الناظر في البحوث والدراسات المتأخرة المهتمة ببناء النظرية التربوية اإلسالمية ،يجد
نفسه أمام أدبيات وتوجيهات عامة في فلسفة التربية من رؤية إسالمية ،وإجابات عن قضايا
تربوية مختلفة ومتنوعة دون أن يربطها خيط ناظم ،وقد حاول بعض التربويين المعاصرين
إعادة تركيب تلكم اإلجابات والتجارب التربوية المدونة ،في سياقات منتظمة تعطي نظرة
متكاملة عن الفكر التربوي اإلسالمي وعرضه كنظام متكامل إلى جانب التجارب األخرى
التي عرفتها الحضارة اإلنسانية،
وإذا كانت األبحاث والدراسات التي نحت هذا المنحى قد تمكنت من تحديد بعض
معالم النظرية التربوية اإلسالمية ،ووضعت منارات في طرق االستفادة منها على المستوى
التطبيقي بصفة عامة ،فإن الكتابات التربوية المتخصصة منها في طرق تدريس التربية
اإلسالمية وعلوم الشريعة في مختلف المراحل التعليمية المدرسية ،تتضمن توجيهات
عامة وخطط تدريس تكاد تكون متشابهة ،وهي على أهميتها عموما تعكس خصاصا في
النوع ال في الكم ،ونقصد بذلك قلة الكتابات التجديدية التي تأخذ من التراث اإلسالمي
أصالته وتنفتح على مستجدات نظريات التعلم الحديثة  1وقد رصدنا معظم هذه الدراسات
في الببليوغرافيا التي أعدها المركز المغربي للدراسات واألبحاث التربوية تحت عنوان :
دليل الباحث في التربية اإلسالمية ،وإذا ما انتقلنا إلى البحث في طرق التدريس والبحث في
علوم الشريعة في الجامعات ،فإننا ال نخرج عن ذات النتيجة ،فقد رصدت البحوث القيمة
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التي قدمت إلى مؤتمر (علوم الشريعة في الجامعات الواقع والطموح) الذي اشترك في
تنظيمه خمسة مراكز ومؤسسات بحث أردنية متخصصة هي جمعية الدراسات والبحوث
اإلسالمية ،والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،والجامعة األردنية ،وجامعة اليرموك وجامعة
مؤتة ،ويمكن اعتبار أشغال هذا المؤتمر االنطالقة الفعلية للبحث الجماعي الجاد في
إشكالية مناهج وطرق تدريس علوم الشريعة بالجامعات ،إذ طرحت البحوث المقدمة لهذا
المؤتمر األسئلة الحقيقية التي تشغل بال المدرسين والباحثين في هذا المجال من الزوايا
الثالث ،العلمية والمنهجية والفنية.
ولئن كان هذا المؤتمر يعود تاريخه إلى منتصف التسعينات فقد حضرت وأسهمت في
أشغال الندوة العلمية المنعقدة بجامعة اليرموك والمنظمة بتعاون بين المنظمة اإلسالمية
للتربية والعلوم والثقافة إيسسكو والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي في موضوع ( البحث
التربوي وتطبيقاته في العلوم اإلسالمية ) وقد صدرت أعماله الكاملة عن دار الرازي باألردن
سنة  ،2003وتعد البحوث المقدمة إلى هذا المؤتمر رؤية متقدمة إلشكاليات مناهج وطرق
ووسائل تدريس علوم الشريعة في الجامعات ودور البحث التربوي المتخصص في بناء
منهجية معاصرة للتدريس والبحث ،من صياغة األهداف إلى صياغة مفردات المنهاج
(((
الدراسي ،إلى تحليل طرق التدريس ووسائله وأساليب التقويم.
وتبقى هذه البحوث والدراسات على أهميتها وجدتها قليلة ونادرة بالمقارنة مع ما
ينبغي أن ينجز من دراسات وبحوث نظرية وميدانية في بناء مناهج وطرق تدريس المعرفة
اإلسالمية بعامة وعلوم الشريعة منها على وجه الخصوص.

ويعد هذا المؤتمر الذي نحضره اليوم ،والمنتظم برعاية االتحاد العالمي لعلماء المسلمين
اللبنة الثالثة في سياق البحث عن التوجهات العلمية والتربوية الفضلى لبناء المناهج التعليمية
لعلوم الشريعة في مختلف المراحل التعليمية وعيا من االتحاد بأهمية ذلك في تجويد العرض
التربوي في هذا المجال في عالم تتدافع فيه المفاهيم والقيم والنظريات التربوية على نحو
غير مسبوق ،وهكذا سيظل سؤال النظرية التربوية قي تدريس علوم الشريعة بمفهومها الكلي
المعاصر قائما ،وسيبقى في ذهن الباحثين في حاجة مستمرة إلى تراكم جهود علمية مماثلة
لتسليط الضوء على زوايا أخرى ال زالت غامضة في تراثنا التربوي اإلسالمي فلسفة ومنهاجا،
وما لم نقرأ تراثنا التربوي والتعليمي في سياق حضاري تفاعلي متجدد مع التجارب األخرى،
((( حرر أعمالها للنشر د /فتحي ملكاوي ،وقد قدمت إلى الندوة ببحث تحت عنوان ( آفاق البحث
في الوسائل التقنية الحديثة وتوظيفها في تدريس التربية اإلسالمية ) ص  217من الكتاب الصادر عن دار
الرازي في عمان ط 1ـ 2003
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وما لم نطور مناهجنا التعليمية بشكل يضمن تجديد العدة التربوية لتدريس علوم الشريعة
تستنطق تراثنا التربوي الزاخر ،وتستثمر أحدث نظريات التعلم المعاصرة ،مع الحفاظ على
خصوصيات وآداب وقيم مجالس العلم ،وقد تسعف بعض الدراسات واألبحاث في تاريخ
التربية والتعليم عند المسلمين في الحصول على بعض األجوبة الجزئية عن تلكم القضايا،
ولكنها ال تقدم الجواب المتكامل ،ألن التاريخ كما هو معلوم للعبرة ،لكن تجاربه ال يمكن
أن تجيب عن األسئلة الراهنة وأهمها:
• كيف نحول علوم الشريعة من مادة علمية إلى مادة تعليمية تعمل على بناء المفاهيم
بالتدريج لدى المتعلمين.

• كيف يمكننا أن نالئم بين الضوابط العلمية لدراسة علوم الشريعة حسب تخصصاتها
وفنونها والحاجات التربوية للتعليم المعاصر.

• كيف نتعامل مع علوم الشريعة في وضعيات تعليمية تعلميه مختلفة تنمي المهارات
العليا كاالستدالل والتحليل واالستنباط والنقد والدعم والتعزيز وغيرها من مهارات التعلم
علما بأن لكل مهارة أدبياتها التربوية في وضعيات تعليمية مختلفة.
• كيف نستثمر تكنولوجيا اإلعالم والتواصل في تدريس علوم الشريعة.

• كيف نستفيد من أساليب التقويم المعاصرة في قياس مستويات التكوين المختلفة لدى
الطالب على مستوى المعرفة والمهارات والقيم ؟

وتنتظم هذه األسئلة وغيرها في مساقات كبرى ،سنحاول أن نشخص واقع كل مساق
منها ،ونسهم بتقديم بعض األفكار على طريق التطوير والتجديد المنشود ،ويمكن حصرها
في ما يلي:
 1ـ بناء المناهج التعليمية لمواد علوم الشريعة في مختلف المراحل الدراسية

 2ـ طرق وأساليب تدريس علوم الشريعة

 3ـ استثمار الوسائط التعليمية في تدريس علوم الشريعة

 4ـ طرق التقويم بين القديم والحديث وأثرها في اكتساب علوم الشريعة
 1ـ �إ�شكاليات بناء المناهج التعليمية لمواد علوم ال�شريعة:
عرف عن علمائنا في مجالس العلم اشتغالهم بسرد مروياتهم من حفظهم عن شيوخهم
بالسند المتصل ،أو سرد كتاب من الكتب المعتمدة في الفن المدروس كالصحاح والسنن
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وغيرها من مصنفات الحديث وأمهات كتب التفسير والفقه وأصوله ،والتعليق على ذلك بما
فتح اﷲ عليهم من بيان اللغة والمعاني ،وبسط الكالم عن أسباب النزول وأسباب الورود
وبيان الناسخ من المنسوخ والحديث عن المشكل والمختلف ،واالستنباط الفقهي ،وحكاية
الخالف ومظانه ،والترجيح وطرقه ،وغير ذلك من ضروب العلم الشرعي ،يستوي في ذلك
الصبي المميز والكهل والشيخ والحاضر والمسافر الحال بالبلد ،ألن أغلب مجالس العلم
كانت تعقد في المساجد وبعيد الصلوات ،وعرف عن بعضهم عقد مجالس تعليم خاصة
بالمريدين وطلبة العلم المالزمين الذين يصرحون بدءا بغايتهم من الدراسة على الشيخ
كرواية أحاديث بعينها ال توجد عند غيره ،أو اجتهادات في دراية الحديث ،أو مذهب في
والتفسير والفقه ينفرد بها عن غيره ،أو مدارسة كتاب في فن بعينه رواية ودراية أو ما إلى ذلك
من ضروب المعرفة الشرعية.

والمطلع على مدونات طلب العلم وآداب العالم والمتعلم ،ال يكاد يجد تصنيفا منهجيا
للمادة العلمية بشكل يراعي القدرات النفسية والعقلية والجسمية للمتعلمين كما تتحدث عنه
األدبيات التربوية الحديثة ،وال يكاد يعثر على تصنيف المتعلمين في مجالس العلم بحسب
تلكم القدرات ،كما ال يكاد يعثر على منهاج تعليمي للمادة الدراسية بالمفهوم المعاصر
للكلمة يراعي حاجة المتعلمين بحسب فئاتهم العمرية.
ولما كان القصد من مجالس العلم :أداء الروايات ،وتبليغ االجتهادات الفقهية إلى
األمصار بنفس نمط التحمل ،فإن الغاية والمقصد كان يتحقق في الغالب لدى فئة محدودة
مشتغلة برواية ودراية علوم الشريعة في كل مصر وقطر،

أما في عصرنا الحاضر ،فقد تغيرت أنماط التعلم إذ أصبحت علوم الشريعة تطلب لغير
تلكم الغايات ،وفي غير تلك األماكن التعليمية ومن طوائف عمرية مختلفة ،وأصبح لبناء
مناهج التعليم قواعد ومبادئ ذات أبعاد متعددة نفسية وعقلية وفكرية واجتماعية ،تقتضي
إعادة النظر في بناء المناهج التعليمية لعلوم الشريعة في كل المستويات الدراسية على أسس
جديدة تستثمر التجارب الثرة في تراثنا التعليمي ،وتستلهم الجوانب اإليجابية في نظريات
التعلم الحديثة ،وفي بناء المناهج التعليمية ،وتسعى إلى التجديد سواء في تحديد األهداف
العامة والمرحلية لتدريس كل مادة من مواد علوم الشريعة ،وفي كل مستوى من المستويات
الدراسية ،وبناء المحتوى الدراسي ،وصياغة التوجيهات الخاصة بطرق ووسائل التدريس
والتقويم .
وقد أدى القصور في البحث العلمي في بناء النظرية التربوية لتدريس علوم الشريعة كما
أشرنا إلى ذلك من ذي قبل ،إلى بروز إشكاالت علمية وتربوية ومنهجية تشكل تحديات

118

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

متزايدة تحد بقدر كبير من تحقق غايات تدريس علوم الشريعة في المدرسة المعاصرة
نحاول أن نشخصها في التالي:
• إشكاالت في صياغة أهداف المنهاج:

من القواعد التربوية في صياغة األهداف التربوية والتعليمية للمناهج التعليمية أن تكون
واضحة العبارة ،مختصرة ودقيقة الصياغة ،وقابلة للتحقق والتقويم في مدة زمنية محددة،
كما ينبغي أن تكون متنوعة لتشمل مختلف الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية ،إال أن
الناظر في المناهج التعليمية لمختلف مواد علوم الشريعة ،يجد أنها إما عارية تماما من
تحديد األهداف ،أو تحدد أهدافا عامة شاملة غير قابلة للتحقق وال للقياس في المدة الزمنية
المحددة للتدريس ،أو تحدد أهدافا جزئية ال تنسجم والمحتوى التعليمي للمادة،

كل ذلك ناتج باألساس عن عدم استفادة واضعي المنهاج من قواعد صياغة األهداف
في المناهج الدراسية ،ومن شأن ذلك أن يحدث قطيعة بين األهداف والمحتوى ،وبالتالي
صعوبة قياس مدى تحقق هذه األهداف في نهاية التكوين مما يعمق االنفصال بين مدخال ت
التكوين ومخرجاته.
• إشكاالت في بناء المحتوى التعليمي:

معلوم أن المفاهيم تبنى في ذهن المتعلم بالتدريج من المفاهيم المادية ،إلى المفاهيم
المركبة ،إلى المفاهيم المجردة ،إذ يسهل على المتعلم في المرحلة األولى استيعاب مفهوم
الوضوء باعتباره ممارسة سلوكية تتم بالماء الطاهر ،أو التيمم باعتباره ممارسة مشاهدة تتم
بصعيد طيب ،أو مفهوم الصدقة في مستواها البسيط باعتبارها ممارسة سلوكية تتم بشيء
مادي هو في الغالب نقود أو طعام،
ومع تطور قدراته العقلية والمنطقية ينتقل إلى التعامل مع المفاهيم المركبة التي تحتاج
إلى منظومة عالئقية من المفاهيم ال تفهم إال باستيعابها كلها ،كالحد في العقوبات ،أو
النصاب في الزكاة أو جبر ركن من أركان الحج ،أو ربا النسيئة في األموال .،ثم المفاهيم
المجردة ذات الصلة بفلسفة الكون والحياة والمصير،

ومن استوعب طبيعة المفاهيم اإلسالمية ورصد عن قرب القدرات المعرفية واإلدراكية
للمتعلمين ال يمكنه إال أن يبدأ بالمفاهيم المادية ،تلوها المفاهيم المركبة كالصدق والكرم
والرحمة ،تلوها بعد ذلك المفاهيم المجردة في مراحل متقدمة من اإلدراك والتفاعل العقلي
والوجداني لدى المتعلم.
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وإن نظرة تقويمية فاحصة إلى المحتوى التعليمي لمختلف مواد علوم الشريعة في ضوء
ما سبق مع معايير تدريس المفاهيم ،تكشف عن خلل منهجي في اختيار المفاهيم المدرسة
والتي تشكل كما علمنا صلب عملية بناء المناهج ،وهكذا تجد على سبيل المثال اختيار
نصوص قرآنية وحديثية متضمنة لمفاهيم عميقة في العقيدة ذات الصلة باإليمان والمصير،
وتفاصيل إخراج الزكاة ،وحد تارك الصالة ،وما ينجبر بدم وما ال ينجبر من أعمال الحج،
في المرحلة االبتدائية ،والحال أن المتعلم في هذه المرحلة ينبغي في تقديري أن يقتصر في
العقيدة على تعلم قيمة حب اﷲ الخالق المنعم الرحيم ،وأن الزكاة ركن من أركان اإلسالم،
الحكمة منها العناية بالفقراء والمساكين ،والترغيب في أداء الصالة شكرا لله تعالى على
نعمه ،ثم يتطور المفهوم بعد ذلك بالتدريج في المراحل التعليمية الموالية.
وهكذا فالمفاهيم تبنى بالتدريج الذي يحول المفهوم من مادة علمية إلى مادة تعليمية
ويختار لكل مستوى من مستويات المفهوم ما يالئمه ويعززه من نصوص قرآنية وحديثية
وفقهية .كما أن بناء المفاهيم يقتضي على مستوى تحديد مواد المنهاج التعليمي أن تبدأ
بالعلوم التطبيقية كالفقه مثال قبل العلوم المنهجية كأصول الفقه  .ألن استيعاب المنهج أقوى
من استيعاب المعرفة .
• إشكاالت في تنظيم المعارف:

ال تكاد تنتظم الدروس المقررة في المنهاج الدراسي لعلوم الشريعة في نسق منهجي
متدرج لتشكل في المدى البعيد نسقا معرفيا منظما في ذهن المتعلم ،يفهم من خالله مثال أن
الرسول ﷺ نظم عالقة اإلنسان بنفسه من خالل سلوكات وأقوال وأفعال ،كما نظم عالقته
بخالقه كذلك ،ونظم عالقته بمحيطه ومجتمعه بنفس األسلوب ،أو أن اإلسالم نظام حياة
في العقيدة والعبادات والعامالت ،أو أن اإلسالم نظم عالقات الناس في مجاالت العقيدة
والعبادات ،ومجال األسرة والمجتمع ،ومجال اإلعالم والتواصل ،ومجال الصحة والبيئة،
ومجال الحقوق ،ومجال الفن واإلبداع والجمال ،ومجال االقتصاد والمال ،وفي كل مجال
من هذه المجاالت نصوص قرآنية وحديثية وأحكام فقهية منظمة ومتكاملة.

واقع الحال أن عناوين المواضيع في المناهج الدراسية لعلوم الشريعة ال ينظمها ناظم
سوى التبويب الذي ارتضاه الفقيه أو المحدث في تأليف كتابه ،ولم يبذل المدرسون جهودا
إضافية إلعادة تصنيف هذه المادة العلمية في نسق تعليمي جديد يسهل مأمورية المتعلمين
في ربط المعرفة الشرعية بقضايا واقعهم المعاصر..
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وهكذا نالحظ أن الدروس ال تنتظم ضمن نسق من الوحدات والمكونات التي تسهل
على المتعلم ربط المفاهيم ببعضها ،في سياقات منهجية منسجمة داخليا ضمن وحدة معينة،
ومتكاملة خارجيا مع المنهاج الدراسي ككل ،وهذا ا يفقد على المدى البعيد القدرة على
التفكير المنهجي لدى المتعلم ..
• إشكاالت في التنسيق بين مختلف المراحل التعليمية:

معلوم أن مخرجات مرحلة تعليمية تشكل مدخالت للمرحلة الموالية ،وهي لبنة في سياق
تحقيق األهداف العامة والنهائية من تدريس المادة ،وهذا يقتضي بناء متدرجا وتصاعديا
لمحتويات المنهاج التعليمي في أي مادة دراسية.

وإذا كانت المناهج التعليمية لعلوم الشريعة تفتقد النسقية في المعارف داخل المستوى
الدراسي الواحد ،فإن تجليات ذلك نجدها بحدة في النظر إلى محتويات المادة عبر
المستويات والمراحل التعليمية المختلفة ،وال يخفى ما لذلك من آثار سلبية في البناء
المعرفي والمنهجي لدى المتعلم.
ولئن كانت المناهج التعليمية في التعليم المدرسي منضبطة في الغالب لقواعد بناء
المناهج التعليمية ،فإن هذا إشكال غياب النسقية يبرز أكثر في المناهج الدراسية لعلوم
الشريعة في التعليم الجامعي إذ يغيب التنسيق بين مدرسي نفس المادة في مختلف السنوات
الدراسية ،انسجاما مع الحرية األكاديمية للمدرسين في تحديد محتوى المنهاج الدراسي،
وانسجاما كذلك مع طبيعة المؤسسات العلمية األكاديمية المتحررة من القيود التربوية
الصارمة التي تخضع لها مناهج التعليم المدرسي،

فباطالعك على المناهج الدراسية لبعض الجامعات اإلسالمية العريقة ،كجامعة القرويين
والزيتونة ،وجامعة األزهر ،وبعض الجامعات المعاصرة كجامعة أم القرى بمكة ،أو جامعة
محمد الخامس بالرباط مثال ،تجد تباينا واضحا في بناء مناهج مواد العلوم الشرعية ،إذ أن
المقرر الدراسي يضم مباحث ال يجمعها جامع منهجي ،ولذلك ال تعجب إن وجدت في
السنة األولى دراسة لمباحث في علم الجرح والتعديل ،ودون أن يستوفي المتعلم من هذا
العلم مباحثه وأبوابه ،ينتقل في السنة الثانية لدراسة فقه أحاديث األحكام قبل أن يستكمل
عدته المعرفية من علوم الدراية كالناسخ والمنسوخ ،والمشكل ،والمختلف والمؤتلف،
والغريب ،والمحكم والمتشابه ،وأسباب ورود الحديث ،والتي قد تفاجئ بإدراجها في
السنة الثالثة مثال ،وقد يرخي تخصص المدرس أو الكتب والدراسات التي ألفها ونشرها
بظالله على محتوى المنهاج الدراسي.
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والحال أن مدرسي أي علم من علوم الشريعة في مختلف مراحل التعليم الجامعي ينبغي
أن يكونوا مجلسا تعليميا خاصا بالمادة ينسقون من خالله محتويات المنهاج الدراسي
في كل سنة دراسية ،ويضعون خطط واستراتيجيات التدريس ،ويتعاونون في إبداع طرق
ووسائل التدريس والتقويم ،ألن المادة واحدة والفئة المستهدفة واحدة ،ومخرجات
المادة ينبغي أن تكون موحدة ومتفقا عليها ،يسعى الجميع في تكامل تام إلى تحقيقها ،فإذا
غاب مثل هذا التنسيق وهو الحاصل بالفعل في غير ما جامعة ،فإن المجهودات المبذولة
تتضخم والنتائج تتضاءل ،وهو ما نتمنى أن تتفاداه أقسام الدراسات اإلسالمية والشريعة
في الجامعات اإلسالمية في القريب العاجل وما أحوجها إلى لقاءات إقليمية ودولية لتبادل
التجارب والخبرات والتنسيق في هذا المجال.
• ضعف التنسيق والترابط بين المواد المماثلة داخل المنهاج التعليمي العام :

ال يخفى على كل متخصص في مناهج علوم الشريعة مابين المواد الدراسية من تكامل
وتناغم ،بل إن فهم النص الشرعي ال يمكن أن يتم إال عبر النظر إليه من زوايا مختلفة يتداخل
فيها القرآن بالحديث بالفقه وأصوله واللغة وتاريخ التشريع ومقاصد الشريعة ،وعليه فال
يمكن أن توضع مناهج هذه المواد في شكل جزر معزولة ،ألن من شأن ذلك أن يضيع على
الطالب فرصة إدراك الروابط العلمية الجامعة بين العلوم الشرعية معرفيا ومنهجيا ،وإذا تعذر
ذلك فكيف بعالقة المواد الشرعية مع محيطها من العلوم اإلنسانية ،بل وحتى العلوم البحتة.
فمناهج مواد علوم الشريعة تستهدف إعطاء المتعلم صورة عن تعاليم القرآن الكريم
والسنة الشريفة ،معززة بأمثلة من السيرة النبوية ،ومن المفيد تربويا ربطها بتفسير السور
القرآنية ،لكي يفهم التلميذ أن السنة بيان للقرآن الكريم ،وليتم استذكار محتويات الدرس
القرآني بالدرس الذي يتناول السنة والسيرة.

أما في التعليم الجامعي فإن التوازي والتكامل ينبغي أن يحكم المناهج الدراسية لعلوم
الشريعة ،فتدريس فقه أحاديث األحكام مثال ينبغي أن يوازي فقه آيات األحكام في التفسير،
والقواعد األصولية واللغوية وقواعد االستنباط في علم أصول الفقه ،والفقه المقارن في
مادة الفقه اإلسالمي ،ومدارس الحديث والتفسير والمذاهب الفقهية في تاريخ التشريع
اإلسالمي ،وعلوم الدراية في مادة علوم الحديث ،وهكذا تتشكل لدى المتعلم رؤية تكاملية
عن العلوم الشرعية باعتبارها أدوات لفهم الوحي.
أما ما سوى ذلك فهو شحن للمعارف بدون ضوابط تربوية وال معرفية وال منهجية،
وقد أدركنا أن الفصل بين العلوم اإلسالمية نفسها من أسباب توقف االجتهاد حين اشتغل
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المحدث بمروياته ،وأفتى الفقيه بالتقليد ،وعجز عالم أصول الفقه عن تجديد قواعده،
وليس من سبيل لكسر هذا الجمود إال بإعادة البناء المنهجي للعقل المسلم ومدخل ذك
البناء السليم للمناهج الدراسية في علوم الشريعة.
إشكاليات في طرق ووسائل التدريس ومنها:

• التركيز على الجانب المعرفي وضعف االهتمام بتكوين المهارات:

إن طغيان اللفظية يعد من اإلشكاالت الكبرى التي تعاني منها طرق تدريس علوم الشريعة
في مختلف مراحل التعليم ،ونعني باللفظية االعتماد المفرط على أسلوب اإللقاء والمحاضرة
دون أن يحاول المدرس اإلبداع واالبتكار في الطرق الحديثة التي تحفز على المشاركة في
العملية التعليمية ،بحيث يسهم كل أطرافها العملية في التحضير واإلنجاز والتقويم.

وتؤكد األدبيات المؤطرة لطرق تدريس علوم الشريعة ،طغيان اعتماد هذا النمط الواحد
الذي ترتكز خطواته على قراءة النص ،وشرح مفاهيمه الرئيسية ،ثم استخراج مضمونه
وتحليل عناصره ،ثم تقويم الفهم والحفظ باالستظهار واألسئلة الشفوية المباشرة.
ومعلوم أن هذه الطريقة ال يمكن أن تخلق الدافعية للتعلم ،كما أنها ال تنمي مهارات
وقدرات لدى المتعلم تمكنه من استثمار النص الشرعي المدروس في مواقف تعليمية خارج
بيئة الفصل الدراسي ،وال يستطيع نقل آثار هذا التعلم إلى سلوكه.

وتظهر هذه اإلشكالية في التعليم الجامعي بشكل أكثر خطورة يقول الدكتور سري زيد
الكيالني ( ال ينبغي أن تكتفي الجامعة في برامجها ومناهجها بمجرد التلقين للمعلومات
والمعارف للطلبة ،بل ال بد أن تتناول تغيير شخصياتهم وطرق تفكيرهم وذلك عن طريق
تنمية االتجاه العلمي أو األسلوب العلمي في التفكير لدى هؤالء الطلبة ،غير أن الناظر إلى
طرق التدريس التي تتبع في المعاهد والجامعات في البالد اإلسالمية سيرى أنها ال تؤدي
إلى ( تكوين) باحثين ،ذلك ألنها ال تعود الطالب على البحث وال تنمي لديهم الثقة بأنفسهم
وروح اإلقدام والمغامرة واالبتكار ،وأن الذي نشعر به أن أكثر أبنائنا يكرهون البحث
ويسأمون من المطالعة ويشعرون بثقل الدرس على أنفسهم ،ثم إن هذه الطرق المتبعة
في التدريس من ناحية أخرى ال تنشئ روح التعاون بين الطالب ألنهم يعتادون فيها القيام
(((
بأعمالهم فرادى )...
((( سري زيد الكيالني  :طرق تدريس علوم الشريعة في التعليم الجامعي وضرورة تطويرها ،بحث منشور
ضمن أعمال مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات ص  ،228منشورات المعهد العالمي للفكر اإلسالمي
1995
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ولئن كان كثير من المدرسين يرجعون األمر إلى غياب اإلمكانات والوسائل وكثرة عدد
الطلبة مما ال يسمح بإدماج طرق التدريس المعتمدة على األنشطة التعليمية ،فإننا من غير أن
ننفي تلكم المؤثرات نرى أن تلكم المبررات تحتل المراتب المتأخرة ،ويحضر في المقدمة
ضعف قدرات واستعدادات المدرس وكفاءته التربوية ،باإلضافة إلى ضعف التكوين
المستمر للمدرسين في طرق التدريس الحديثة ،ومن جهة أخرى ضعف البحث التربوي في
طرق ووسائل تدريس علوم الشريعة مقارنة مع مواد أخرى.
• إشكاليات في اختيار النصوص المعينة على فهم موضوع الدرس:

من الصعوبات التي تواجه مؤلفي الكتب المدرسية في مواد علوم الشريعة صعوبة اختيار
النص الشرعي المناسب لموضوع الدرس ،وينتج عن ذلك صعوبات علمية ومنهجية جمة
تواجه المدرس والطالب على حد سواء ،وقد تخلف في أذهانهم إشكاالت معرفية ومنهجية
يصعب تجاوزها وتصحيحها.
ومعلوم أن معايير اختيار النصوص الشرعية موضوع المدارسة تتحدد في ما يلي:
ـ صحة نقل النص وتوثيقه من مصادره

ـ تغطيته لجوانب موضوع الدرس بصفة مباشرة

ـ اشتماله على مفاهيم مالئمة للقدرات اإلدراكية للمتعلمين
ـ وضوح أسلوبه وسهولة عباراته

ـ توفره على سبب نزول أو سبب ورود معين على فهم ظروفه ومالبساته

ـ االرتباط بين الحكم الشرعي والدليل المناسب من نصوص قرآنية أو حديثية شارحة
ومبينة ،غير أن مثل هذه المعايير تحتاج من مؤلفي الكتب المدرسية وواضعي المناهج
التعليمية إلى بذل مجهودات كبيرة النتقاء النصوص التي تتوفر فيها هذه المواصفات وهو
ما ال يتيسر في الغالب فيكتفى باختيار أول آية أو حديث تقع عليه العين له عالقة بموضوع
الدرس ولو كانت هذه العالقة ضعيفة ،مما يخلق صعوبات لدى المدرس في التحليل
والربط بالواقع واستخراج األحكام الشرعية والفوائد العملية فيصبح النص الشرعي في هذه
الحالة عامال معرقال للعملية التعليمية عوض أن يسهم في تذليل صعابها وتسهيل بنائها.
• إشكاليات في استثمار الوسائط التعليمية:

رغم التطور الكبير الذي عرفته الوسائط التعليمية في مختلف المواد الدراسية ،فإن
استثمارها في تدريس علوم الشريعة عموما يبقى دون المأمول ،سواء تعلق األمر بالوسائط
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السمعية ،أو السمعية البصرية ،أو المعلوميات وشبكة اإلنترنيت ،وتعود أسباب ذلك إلى
النظرة التقليدية لبعض المدرسين لمثل هذه الوسائط باعتبارها تخرج في نظرهم الدرس
الشرعي عن سمة الوقار التي تطبع أجواءه ،كما تعود من ناحية أخرى إلى غياب تصور
واضح لكيفية استثمار مثل هذه الوسائط في الدرس الشرعي ،وقد يعود في أحايين أخرى
إلى ضعف تكوين المدرسين سواء في الجانب التقني للتعامل مع هذه الوسائل أو من الناحية
التربوية في طرائق إعدادها وتوظيفها في التدريس.
ومثل هذه الصعوبات ال يمكن أن يذللها إال البحث التربوي في كيفية إبداع وإنتاج
وتوظيف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في تدريس علوم الشريعة عموما ،وتنظيم دورات
تدريبية للمدرسين في هذا المجال.
والخالصة أن هذه اإلشكاالت الكبرى تحتاج إلى مقاربات متعددة ومتكاملة علمية
وتربوية وتقنية ،تعتمد الدراسة الميدانية لتشخيص صعوبات التعلم في هذا المجال ،واقتراح
الحلول المناسبة باستثمار تراثنا التربوي الزاخر بالتجارب العملية ،واالستفادة من النظريات
التربوية المعاصرة في صياغة نظرية تربوية معاصرة لتدريس علوم الشريعة،

وسنحاول أن نضع بين يدي الباحثين والمهتمين في هذا المؤتمر بعض األفكار التي
يمكن أن تسهم في تذليل بعض الصعاب المعرفية والمنهجية في تدريس علوم الشريعة في
المدرسة المعاصرة ،وترفع من جودة التكوين في هذا التخصص العلمي الهام في مختلف
مراحل التعليم ،وتفتح آفاقا للبحث التربوي النظري والميداني.
نحو بناء رؤية متجددة لتطوير المناهج التعليمية لعلوم الشريعة
ـ تحديد األهداف العامة:

معلوم أن كل منهاج تعليمي يتوخى الوصول إلى أهداف محددة مرحلية أو نهائية،
كما ينتظم المحتوى التعليمي للمنهاج في شكل مفردات وعناوين موزعة على مختلف
المستويات الدراسية ،مع توجيهات عامة في طرق تنفيذ المنهاج التعليمي ،والمطلوب
أن تكون األهداف محددة بدقة ليسهل تقويمها ،ومتنوعة لتشمل كل جوانب التعلم وتلبي
حاجات المتعلم من المعارف والمهارات ،كما أن المفاهيم ينبغي أن تبنى في ذهن المتعلم
بالتدريج من البسيط إلى المركب حسب تطور قدراته العقلية واإلدراكية والنفسية.
ومعلوم أن مواد علوم شريعة توجد في جميع المستويات الدراسية من التعليم االبتدائي
إلى العالي في أغلب الدول اإلسالمية وحتى في التخصصات األكاديمية في بعض الجامعات
الغربية ،وتتفرد مناهج هذه المواد في كل مستوى بخصائص ومميزات منهجية ومعرفية،
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فقد أصبحت لهذه العلوم في العشرين سنة األخيرة أدبيات تربوية خاصة تمتح من التراث،
وتحاول أن تستجيب لحاجيات التعليم المعاصر ،فإلى أي حد استطاعت أن تستجيب لتلكم
المعايير في تحديد األهداف وبناء المحتوى الدراسي.

نود في بداية الجواب عن هذا السؤال أن نذكر بأن مواد علوم الشريعة تدرس بأنماط ثالثة
في التعليم النظامي ،فهي مواد مستقلة بذاتها في التعليم الشرعي ،أو األهلي ،أو األصيل،
وهي تسميات لمسمى واحد ،أوهي جزء من منهاج مادة التربية اإلسالمية في التعليم العام،
أوهي مواد متعددة في التعليم العالي تشمل وحدات مثل مادة القرآن الكريم وعلومه وتشمل
وحدات( القراءات  /التفسير  /أصول التفسير /علوم القرآن بمختلف فروعها  )..مادة
الحديث الشريف تشمل وحدات ( علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل ،وتاريخ
تدوين الحديث ،وفقه الحديث وغيرها من التفريعات التي تصبح بعد ذلك تخصصات في
البحث والتكوين/.مادة الفقه وأصوله وتشمل وحدات ( تاريخ التشريع  /الفقه اإلسالمي
بفروعه  /الفقه المقارن /أصول الفقه  /مقاصد الشريعة اإلسالمية .)..
ومعلوم أن منهاجا دراسيا بهذا التنوع والتسلسل من االبتدائي إلى العالي ينبغي أن
يصوغه خبراء متخصصون في بناء المناهج التعليمية ،ومتخصصون في علوم الشريعة
يراعون فيه الترابط بين مناهج مختلف المراحل الدراسية يحددون مخرجات كل مرحلة
ومدخالت المرحلة الموالية ،كما يحددون الغايات الكبرى للمنهاج التعليمي عند نهاية
المرحلة الجامعية ،وينبغي أن تكون هذه األهداف واضحة ودقيقة وقابلة للتقويم والتتبع،
وبناء على تلكم األهداف يحدد المحتوى التعليمي لكل مستوى من المستويات الدراسية
(((
بتدرج ويصاغ له من األنشطة التعليمية والوسائل ما يناسب ويالئم.

تحديد األهداف التعليمية لمادة القرآن الكريم حسب المراحل التعليمية  ( :أنموذج
تطبيقي ) وإسهاما في بلورة مثل هذا التصور عمليا نقدم أنموذجا تطبيقيا يتعلق بمادة القرآن
الكريم .وهذا النموذج يمكن أن يقاس عليه غيره منهجيا في تدريس علوم الشريعة.

نعتقد أن الغاية من تدريس القرآن الكريم وعلومه حسب المراحل التعليمية يتحدد في
التالي:
في مرحلة التعليم االبتدائي:

❍ حفظ قصار السور وإتقانها تالوة وكتابة
((( انظر أسس بناء المناهج الدراسية في كتاب  :االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الدراسية في ضوء
التوجيهات اإلسالمية للدكتور محمد أحمد شوق ط دار الفكر العربي القاهرة 1998

126

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

❍ التعرف على قواعد الكتابة والتالوة السليمة آلي القرآن الكريم المحفوظة

❍ استخالص اآلداب واألخالق العامة التي يشتمل عليها سور القرآن المحفوظة وتمثلها
في السلوك الفردي واالجتماعي
في مرحلة التعليم اإلعدادي:

❍ حفظ سور ذات وحدة موضوعية وتشمل مواضع األخالق واآلداب االجتماعية
❍ تعميق قواعد الكتابة والقراءة آلي القرآن الكريم

❍ بناء وتصحيح المفاهيم وصياغة التصورات والمواقف االجتماعية انطالقا من توجيهات
القرآن الكريم
في مرحلة التعليم الثانوي :

❍ التعرف على أهم مباحث علوم القرآن

❍ استثمار هذه العلوم في فهم نصوص القرآن الكريم

❍ االستفادة من الجانب المنهجي للقرآن الكريم في بناء التصورات والمواقف الفكرية
وبناء القيم والمبادئ
في مرحلة التعليم العالي :

❍ التوسع في علوم القرآن تالوة وفهما وتنزيال

❍ التمكن ن أدوات الفهم والتحليل واالستنباط الفقهي والتشريعي من القرآن الكريم
❍ تعميق الجانب المنهجي في التعامل مع القرآن الكريم
ـ معايير تحديد وبناء المحتوى الدراسي:

إن كل هدف من تلكم األهداف يتحكم في تحديد مواصفات المادة المعرفية المناسبة
له ،إذ يتم التركيز في مرحلة التعليم االبتدائي على النصوص القرآنية ذات الصبغة الحكائية
والقصصية ،والنصوص الغنية بضرب األمثال والمشتملة على الحكم والعبر الستخالص
اآلداب واألخالق الفاضلة وترسيخ الرغبة غي تمثلها.
كما يتم التركيز في التعليم اإلعدادي على النصوص القرآنية الغنية بتصحيح المفاهيم
الخاطئة أو التصرفات الفردية والجماعية ،وكذا النصوص الغنية بالتوجيهات التي تحفز على
اتخاذ مواقف وقرارات وبناء قناعات وخاصة النصوص المرتبطة بأسباب النزول ،وبما أن
محيط التعامل يتسع بالنسبة للتلميذ فينبغي أن يتم التركيز على ما يرتبط باهتماماته وانشغاالته
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وأسئلته في هذه المرحلة كالعالقة مع الوالدين واألصدقاء والمحيط االجتماعي واألسري
وغيرها من الموضوعات،
وإذا ما انتقلنا إلى مرحلة التعليم الثانوي فينبغي التركيز باإلضافة إلى ترسيخ المعارف
السابقة ،على قراءة قضايا الواقع المعاصر في ضوء القرآن الكريم ،ألن معارف التلميذ في
هذه المرحلة تعرف تنوعا في المصادر ،فكان ال بد أن تبنى قناعاته المعرفية على هدي
اإلسالم بأسلوب عقلي منطقي يستند إلى قراءة جذابة ومشوقة في القرآن الكريم والحديث
الشريف والسيرة النبوية العطرة ،فيفهم أن اﷲ تعالى بواسطة الرسول األكرم وجه الناس
إلى قيم وأحكام رفيعة في حقوق اإلنسان ،والبيئة والوقاية والصحة ،والتواصل واإلعالم،
واالقتصاد ،والفن والجمال ،وغيرها من القضايا التي يعتقد الكثيرون أن بينها وبين اإلسالم
قطيعة ونفورا.
ويعزز كل ذلك باآلليات المنهجية للتعامل مع القرآن الكريم تالوة وفهما وتنزيال ،كفهم
القرآن في ضوء السنة ،وجمع اآلي الواردة في الموضوع الواحد ،واستثمار أسباب النزول،
ومعرفة الناسخ والمنسوخ وقواعد فهم االصطالحات القرآنية ،وغيرها من أدوات الفهم
والدراية.
وال يخفى على رجل التربية أن هذه المرحلة حاسمة جدا في بناء مناهج التفكير ،ومعلوم
أن المنهج اإلسالمي القرآني والحديثي يعتبر من أرقى المناهج في بناء المعرفة ،لذلك ينبغي
إبراز األبعاد المعرفية وتنمية الكفايات المنهجية بشكل متوازن في هذه المرحلة بالذات
انطالقا من مناهج العلماء في التعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية.

أما في مرحلة التعليم العالي فباإلضافة إلى تعميق المعارف والمهارات السابقة يتم
توسيع مدراك المتعلم في علوم القرآن المختلفة فهما وتنزيال ،كما يتدرب على البحث
في المصادر المتخصصة في هذا الفن ،والربط بين مختلف المعارف اإلسالمية في فهم
القرآن الكريم بدءا بالقرآن الكريم نفسه والسنة والسيرة النبوية وعلم أصول الفقه ومقاصد
الشريعة اإلسالمية ،والمقارنة والتحليل بين أقوال الشراح والمفسرين ،واإلطالع على
توجهات المدارس المختلفة في التعامل مع القرآن الكريم ( لغوية  /كالمية  /علمية /فقهية
 /أثرية ،)..كما يتدرب على أدوات االستنباط الفقهي من آيات األحكام ،واستثمار المعارف
اللغوية والعلمية واالجتماعية والنفسية في فهم القرآن الكريم ،ومعرفة طرق االستدالل
بالنص القرآني في المواضيع المختلفة ،كما يتدرب على أساليب وطرق البحث العلمي في
الدراسات القرآنية.
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وهكذا تتكامل محتويات المناهج الدراسية لمختلف المراحل الدراسية لتشكل سلسلة
متواصلة الحلقات تستهدف في نهاية المطاف تكوين العالم المتخصص في الدراسات
القرآنية القادر على استئناف التكوين الذاتي عن طريق البحث وصوال إلى القدرة على
التجديد في قراءة القرآن الكريم وعلومه

ـ في تطوير طرق التدريس والتقويم:
لتدريس علوم الشريعة أدبيات وطرق في تراثنا اإلسالمي دونت في كتب آداب الرحلة
في طلب العلم ،وفي هذه الكتب قواعد دقيقة تخرج عن اإلطار التربوي المتعلق بأخالق
وآداب التعلم والتعليم ،إلى التقعيد العلمي الذي يؤثر في منهجية الفهم والتنزيل ،ولذلك
كانت طرق تدريس علوم الشريعة متجاوزة لنشاط تربوي الغاية منه الحفظ والفهم والشرح
والتحليل والدعم والتقويم ،لتصبح قواعد ال يستغنى عنها في القرآن الكريم وكيفية التعامل
معه باكتساب ما يرتبط به من علوم ،والمتأمل في طرق التدريس الحديثة ،يجدها تركز على
صور خلق حوافز التعلم لدى المتعلم ،وتنويع أنشطة التعلم ،والبناء المرحلي لخطوات
الدرس من التمهيد إلى التقويم ،واستثمار الوسائل التعليمية ،والتنمية المتدرجة لمهارات
وقدرات الطلبة المتنوعة.
فكيف يمكننا إذن أن نجمع بين قواعد وآداب األولين والنظريات التربوية المعاصرة من
اجل بناء نسق متجدد في طرق تدريس القرآن الكريم وعلومه ؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال تقتضي تفريعه إلى أسئلة جزئية قد يشكل البحث فيها مواضيع
مستقلة في البحث التربوي ،كما أن الحديث عن طريقة واحدة في تدريس علوم الشريعة ال
يستقيم نظرا لتعدد التجارب والخبرات وتنوع زوايا النظر لدى كل مدرس ،إال أن ذلك ال
يمنعنا من وضع المعالم واألسس الضرورية التي ال تكاد تخلو منها أية طريقة ،نحاول من
خاللها المزاوجة بين القواعد العلمية المميزة لعلوم الشريعة ،واالجتهادات المعاصرة في
طرق التدريس وأهم هذه األسس:
ـ الحرص على خلق الدافعية نحو التعلم في مدخل الدرس:

فقد أولت النظريات التربوية الحديثة اهتماما كبيرا بخلق الدافعية نحو التعلم لدى
الطالب قبل بداية الدرس((( ،وذلك من خالل تمهيد مشوق قد يكون في شكل حكاية أو
قصة أو صورة أو رسم أو إحصاءات أو غيرها من أساليب التشويق واإلثارة ،الغاية من
((( انظر كتاب الدكتور محمد محمود الحيلة  :التصميم التعليمي نظرية وممارسة ،ط 1ـ دار المسيرة عمان
1999
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ذلك دفع المتعلم إلى أن ينخرط بكل قواه العقلية والنفسية واإلدراكية في البحث عن حل
لإلشكالية المثارة بذكاء من طرف المدرس في بداية الدرس،

وإن المتأمل في كثير من أحاديث المعلم األول ﷺ ،يجد أنها تشتمل على مواقف
وأحداث وأقوال وأحيانا حركات تثير في ذهن الحاضرين سؤاالت ملحة ،وشوقا إلى معرفة
الجواب ،والناظر في كتب أسباب ورود الحديث يجد مواقف نبوية تربوية رائعة تدفع الناس
إلى التعلم ومن ذلك :
❍ السؤال المثير كالسؤال عن المفلس((( ،وعن الشجرة التي ال يسقط ورقها((( ،وعن حق
اﷲ على عباده ((( ،وغير ذلك.

❍ استثمار المواقف واألحداث  :فقد كان رسول اﷲ ﷺ ال يؤخر البيان عن وقت الحاجة،
ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي اﷲ عنه أن رسول اﷲ ﷺ سمع رجال يقول  :لبيك عن
شبرمة ،قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي ،قال أحججت عن نفسك قال :ال ،قال حج
عن نفسك ثم حج على شبرمة((( ،والنماذج في أسباب ورود الحديث كثيرة ومتعددة.
❍ استثمار إقبال المتعلم على التعلم وعدم تفويت الفرصة الناتجة عن الرغبة :وهذا تجسده
أجوبة الرسول على اﷲ عليه وسلم على سؤاالت الناس ،ومنه قول بعضهم يا رسول اﷲ
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار كما في حديث معاذ((( ،ويا رسول اﷲ قل
لي في اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا غيرك ،وقولهم أي األعمال أفضل أو أحب إلى
اﷲ وغير ذلك.

((( اإلشارة إلى الحديث الذي رواه الترمذي في سننه في باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ،وقال
حديث حسن صحيح ،عن أبي هريرة رضي اﷲ عنه أن رسول اﷲ ﷺ قال أتدرون من المفلس ؟ قالوا
المفلس فينا من ال درهم له وال متاع  ) ....الحديث
((( اإلشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه باب ما ال يستحيا من الحق للتفقه في الدين ،من
حديث ابن عمر قال  :قال النبي ﷺ  :مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء ال يسقط ورقها وال يتحاث ،فقال
القوم  :هي كذا ،هي كذا ،فأردت أن أقول النخلة وأنا غالم شاب فاستحييت ،فقال هي النخلة )
((( اإلشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه ،باب من جاهد نفسه في طاعة اﷲ ،من حديث
معاذ بن جبل رضي اﷲ عنه قال  :كنت رديف النبي ﷺ ليس بيني وبينه إال آخرة الرحل ،فقال  :يامعاذ قلت
لبيك وسعديك يارسول اﷲ ( ثالثا) ثم قال  :هل تدري ماحق اﷲ على عباده  ).....الحديث.
((( رواه ابن حبان في صحيحه ،باب الحج واالعتمار عن الغير
((( اإلشارة إلى الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح ،باب ما جاء في حرمة
الصالة ،من حديث معاذ بن جبل رضي اﷲ عنه قال  :كنت مع النبي ﷺ في سفر فأصبحت يوما قريبا منه
ونحن نسير ،فقلت يا رسول اﷲ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ،قال  :لقد سألتني عن عظيم
وإنه ليسير علة من يسره اﷲ عليه  ) ........الحديث
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❍ الحركات المثيرة للتساؤل كصعوده ﷺ على المنبر مع التأمين ثالثا ((1(،وأدائه لمناسك
الحج قبل أن يقول :خذوا عني مناسككم( ،((1وصالته بالناس قبل أن يقول :صلوا كما
(((1
رأيتموني أصلي.
❍ أستثار مواقف االختالف في الفهم أو الفعل للتدخل بالبيان :كإقراره ﷺ لصحة صالة
المتوضئ بعد وجود الماء بعد أن صلى بالتيمم ،وكذا المكتفي بالصالة األولى( ،((1أو
تصحيحه لكيفية التيمم من الجنابة( ،((1ومثل ذلك من المواقف،

❍ استثمار القصص واألمثال لبناء المعرفة الجديدة  :كحكاية أحوال األمم السابقة واستنتاج
العبر منها ومنه حديث اللبنة في ضرب المثل( ،((1وحديث من قتل تسعا وتسعين نفسا في
القصة والعبرة(.((1

هذه األساليب وغيرها من أساليب خلق التشويق للتعلم ،تترى في سيرة رسول اﷲ ﷺ،
وهي إشارات تربوية للمربين والمدرسين إلى ضرورة االجتهاد في إبداع كل وسائل التحفيز
إلى التعلم واالنخراط فيه ،ألن التعلم كلما ربط بحدث مثير كان أرسخ في الذهن وأبقى أثرا
في السلوك.

( ((1والحديث رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي اﷲ عنه قال  :صعد رسول اﷲ المنبر
وقال :آمين ،آمين ،آمين قيل يا رسول اﷲ  :صعدت المنبر وقلت  :آمين  :آمين ،آمين ،قال  :أتاني جبريل
فقال  :من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده اﷲ ،قل آمين ،فقلت  :آمين  ).......الحدبث
( ((1رواه مسلم في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا
( ((1رواه البخاري في باب الرحمة بالناس والبهائم
( ((1رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ،من حديث أبي سعيد الخذري قال
خرج رجالن في سفر فحضرت الصالة وليس الوقوف ماء ،فتيمما صعيدا طيبا فصليا ،ثم وجدا الماء في
الوقت فأما أحدهما فأعاد الصالة والوضوء ولم يعد اآلخر ،ثم أتيا الرسول ﷺ فذكرا ذلك ،فقال للذي لم
يعد  :أصبت السنة وأجزأتك صالتك ،وقال للذي توضأ وأعاد  :لك األجر مرتين )
( ((1رواه البخاري في صحيحه ،باب التيمم من حديث عمار قال  :بعثني رسول اﷲ في حاجة فأجنبت
فلم أجد ماء فتمرغت على الصعيد كما تتمرغ الدابة ،فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال  :كان يكفيك أن تصنع
هكذا  :فضرب بكفه حصول على األرض ثم نفضهما ثم مسح بها ظهر كفه بشماله ،أو ظهر شماله بكفه،
ثم مسح بها وجهه )
( ((1رواه البخاري في باب خاتم النبيئين من حديث جابر بن عبد اﷲ قال  :قال النبي ﷺ  :مثلي ومثل
األنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إال موضع لبنة ،فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون  :لوال
موضع اللبنة )
( ((1رواه مسلم في كتاب التوبة من حديث أبي سعيد الخذري
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ـ تجويد عرض الدرس للفهم :

عن عائشة رضي اﷲ عنها قالت( :كان رسول اﷲ ﷺ يحدث حديثا لو عده العاد
ألحصاه)( ،((1وعن أنس بن مالك  :أن رسول اﷲ ﷺ (كان يعيد الكلمة ثالثا حتى تعقل
عنه)( ،((1وقد كان علماؤنا يقرأون بأنفسهم من حفظهم أو من نسخهم األصلية ،أو يختارون
(((1
في المجلس حذاق التالميذ المميزين بقراءة متأنية سليمة من التصحيف والتحريف،
واعتبروا طريقة القراءة والسماع في التحمل من أعلى الطرق ،لما لذلك من أثر في التأمل في
النص واستنباط معانيه ،كما أن القراءة السليمة والمتكررة تتقرر في الذهن وتساعد المستمع
والقارئ على السواء على الحفظ واالستذكار ،كما ال يخفى على المشتغل بالرواية ما يترتب
عن القراءة غير السليمة من تصحيف طال الكثير من النصوص القرآنية والحديثية والفقهية،
وبذل العلماء مجهودات كبرى في تصحيحها ،وخصصوا لذلك تعليقات ومباحث في
(((2
مؤلفاتهم
ومعلوم أن الطرق الحديثة تدريس النصوص تركز على مستويات ثالث في قراءة
النصوص أثناء الدرس ،أولها القراءة التوجيهية والتي يقوم بها المدرس في البداية أو يكلف
بها أمهر الطالب بذلك ،ثم القراءة التجريبية وهي التي يقوم بها فرد أو أكثر من المتعلمين
يحاولون فيها ترسم خطى المدرس في القراءة التوجيهية ،وهي مظنة الوقوع في الخطأ
والزلل لذلك تلوها القراءة التصحيحية :الداعمة لما استقام من نطق الطالب ،وتصحيح
ما قد يعتور قراءتهم من النواقص ،والغرض من تطبيق هذه الطريقة في تدريس النصوص،

( ((1رواه مسلم باب التثبت من الحديث وحكم كتابة العلم
( ((1رواه الترمذي باب في كالم النبي ﷺ وقال حديث حسن صحيح
( ((1ذكر ابن بشكوال في الصلة في علماء األندلس ،أن الخلبفة في عصر بني أمية اختار أبا محمد أسد
بن الفرات لقراءة الكتب الواردة عليه ن الفتوح بالمسجد الجامع بقرطبة على الناس لفصاحته وجودة
بيانه وجهارة صوته وحسن إيراده ،فتولى ذلك مدة قوته ونشاطه ) ج 2ـ ص  264الدار المصرية للتأليف
والترجمة  ،1966وانظر صورا أخرى من القراءة في مجالس الحديث باألندلس في كتابنا ( حركة الحديث
بقرطبة خالل القرن الخامس الهجري ) ص وزارة األوقاف المغربية 1995
( ((2أورد ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في باب األمر بإصالح اللحن والخطأ في الحديث وتتبع
ألفاظه ومعانيه ،بسنده إلى أشهب قال  :سألت مالكا عن األحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد ،قال :
أما ماكان من قول النبي ﷺ فإني أكره ذلك ،وأكره أن يزاد فيه أو ينقص ،وما كان من غير قول النبي ﷺ فال
أرى بذلك بأسا ) ج 1ـ ص  98ط 1ـ مؤسسة الكتب الثقافية 1995
وقد كان الختالف رواية ألفاظ الحديث أثر كبير في اختالف األئمة من الفقهاء والمحدثين ،انظر صورا من
ذلك في كتاب  :االجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه اإلسالمي للدكتور نايف بقاعي ،في مبحث رواية
الحديث بالمعنى ص  537وما بعدها ،ط  1دار البشائر 1998
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تمرين الطلبة على مهارة قراءة النصوص الشرعية قراءة سليمة من األخطاء ،واعية بفواصل
المعاني ،موصلة إلى التدبر والتأمل في جزئيات النص ،مساعدة على االستذكار واالستظهار.

ويجدر بنا أن نذكر في هذا المقام باألهمية التي كان يوليها علماء الشريعة لتهييئ الجو
العلمي المناسب لالنتقال بالطلبة من االستماع إلى اإلنصات بهذا الترتيب ،فاألول يكون
َ َ ُ َ ُْ ْ ُ
ْ َُ
آن فَ ْ
استَ ِم ُعوا له
بحاسة السمع ،والثاني بكافة الجوارح ،فقد قال تعالى ﴿ وإِذا ق ِرئ القر
ََ
َ
ْ َ َّ ُ ُ
نصتُوا ل َعلك ْم ت ْر َح ُمون ﴾( ((2وقد شهر عن مجالس العلم في تراثنا أن طلبتها كانوا
وأ ِ
يجلسون كأن على رؤوسهم الطير ،وكان القارئ يجلس على مسطبة أو نحوها بالقرب من
العالم حتى لينتبه النساخون إلى حركات شفاهه ،وكانت مجالس العلم غالبا ما تعقد في
المساجد حيث تسود سكينة العبادة ،وكان العالم ال يشرع في مجلس العلم إال بعد الصالة
والسالم على رسول اﷲ ﷺ بل قبل ذلك يصلى ركعتين ويسأل اﷲ أن يشرح صدره وييسر
أمره ويحل عقدة لسانه حتى يفقه المتعلمون قوله ،وشهر عن اإلمام مالك أنه كان يتوضأ
ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويخصص لرواية الحديث مكانا خاصا في البيت يعطره بالعود
ونحوه تعظيما لحديث رسول الله( ،((2وكان يفرق في ذلك بين مجالس الحديث ومجالس
الفتيا ،وكل تلكم الحركات والسكنات واألقوال واألفعال تجعل المتعلم يشعر بسكينة في
النفس تنعكس على عقله وسمعه ووجدانه.
وإذا كنا نعلم أن أجواء المدرسة الحديثة تختلف فضاءاتها وأدبياتها عن كل ما سبق إذ
تتميز بحركية زائدة ،والدعوة فيها ملحة إلى إشراك الطلبة ،وفتح الفرص أمامهم للتنافس
وإبراز القدرات ،فإننا نعتقد أن ال تنافي بين األمرين إذ الحاجة تقدر بقدرها فال يحجر على
الطلبة فتقتل مواهبهم وقدراتهم ،وال ينفتح األمر أكثر من الالزم حتى يخل بآداب دراسة
علوم الشريعة وذلك محل إبداع المدرس.
ـ الفهم والتحليل واالستنباط من النص الشرعي:

عرف عن علمائنا رضوان اﷲ عليهم ولعهم باللغة والغريب والمشكل والمختلف ،كما
عرف عنهم البحث عن أسباب نزول آي القرآن الكريم ،وأسباب ورود الحديث بالروايات
المختلفة ،ومناسبات قول النصوص النثرية والشعرية ،كما عرف عنهم أيضا عنايتهم
باستعراض أقوال من سبقهم من العلماء إما لتأكيد صوابها ،أو التنبيه إلى بعض ما اعتورها
من قصور ،أو لتجديد للنظر في النص المدروس من زوايا أخرى مختلفة لم يفتح اﷲ بها على
السابقين أو غير ذلك ،وكانت أدواتهم في ذلك عرض السنة على القرآن ،وجمع األحاديث
( ((2سورةاألعراف اآلية 204
( ((2القاضي عياض  :ترتيب المدارك ج 1ص  124طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب
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الواردة في الموضوع الواحد حتى يتبين الناسخ من المنسوخ ،ويعين المبين على تفصيل
المجمل ،ويعرف المقيد بالمطلق ،ويقارن بين االجتهادات ،وردها الفتاوى واألحكام إلى
أدلتها ،كما كانوا يربطون المضامين الشرعية بواقع الحال في بلدانهم وأمصارهم لإلجابة عن
قضايا ونوازل فقهية محددة.

كل ذلك ينبغي أن يستفاد منه في التعامل العلمي مع النصوص الشرعية في الدرس
الشرعي المعاصر ،مع ضرورة اختيار المناسب منها للمستوى الدراسي للمتعلمين ،فهذه
العلوم تكتسب بالتدريج لذلك على المدرس في اعتقادنا أن يستثمر هذه العلوم على مراحل
أربعة:

ففي المرحلة األولى يقتصر على مساعدة التالميذ على استخالص اآلداب واألخالق
والقيم السلوكية من النصوص الشرعية ،وهذا يتطلب فقط القراءة السليمة للنص ،والتحليل
البسيط لبعض مضامينه وربطها بواقع التالميذ ،ثم استخالص العبر والعظات والتشجيع
على تمثلها في السلوكات اليومية

وفي المرحلة الثانية يعزز ما سبق ذكره ،وينتقل بعد ذلك إلى بناء المفاهيم وصياغة
التصورات انطالقا من النصوص الشرعية ،وهذا يقتضي عمقا أكثر في التحليل اللغوي
واالصطالحي دون الخوض في الغريب والمشكل والمختلف ،وكذا استيعاب جميع جمل
النص الشرعي بالتحليل ،واستثمار أسباب النزول والورود ومناسبات النصوص بعد أن
يكون المدرس قد هيأ أخصرها وأصحها وأسهلها في العبارة ،كما ينبغي للمدرس أن يحضر
من أقوال الشراح أقربها إلى فهم المتعلم وأخصرها ،إذ ال مجال في هذه المرحلة للحديث
عن اختالف العلماء ،ألنه ليس بمستطاع التالميذ في هذه المرحلة إدراك أسبابه وفهم أصوله
وعليه أن يحرص على استنتاج العبر والخالصات واستثمارها في بناء مفاهيم جديدة
أو تصحيح مفاهيم قد تكون خاطئة في أذهان المتعلمين ،باإلضافة إلى بناء قدراتهم على
المتمثالت السلوكية العملية .

وفي المرحلة الثالثة ينتقل المدرس إلى تعبئة قدرا ت المتعلمين على االستعمال ألدوات
التعامل العلمي مع النص ،ويستثمر في هذه المرحلة أدوات الربط بين النصوص الشرعية التي
يفسر بعضها بعضا ،ويمر المتعلمين على المقارنة بين أقوال الشراح ،واستثمار علوم الدراية
كالناسخ والمنسوخ وفحص أسباب النزول ،وأسباب الورود ،ومعرفة الغريب والمشكل
والمختلف ،كما يتيح أمامهم الفرصة الستثمار معارفهم في العلوم اإلنسانية والطبيعية في
إبداء وجهات نظر أولية موجهة في بعض جوانب النص الشرعي اللغوية والفكرية والتعامل
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مع القرآن والسنة كمصدرين للمعرفة والحضارة.وليس كمصدرين للتشريع فقط ،أما في
المرحلة الرابعة فينتقل المدرس إلى تعبئة قدرات المتعلمين على االستنباط الفقهي وهي
المرحلة التي يتم فيها استثمار باقي األدوات المعرفية والمنهجية لفهم النصوص الشرعية
كالقواعد األصولية ومقاصد الشريعة اإلسالمية ،والفقه المقارن وأسباب الخالف الفقهي
والمذهبي ،وتاريخ التشريع وغيرها من العلوم المكونة للمنهاج التعليمي.
وهكذا تتطور األدوات المستعملة في العملية التعليمية بتدرج القدرات اإلدراكية
والمعرفية للمتعلمين وذلك من صميم مخاطبة الناس على قدر عقولهم .
ـ في األنشطة التعليمية ( تدريب الطلبة على اكتساب مهارات وقدرات ):

نتوخى من تدريس علوم الشريعة تنمية مهارات وقدرات لدى المتعلم ،تصقل بخبرة
المدرس وقدرته على إبداع أنشطة تعليمية ،علما بأن الطريقة التقليدية المبنية على التلقين
واالستذكار تكون مهمة جدا في حالة الرواية والنقل فقط ،أما الفهم والتدبر والتمثل السلوكي
فيحتاج إلى طرق أخرى تخاطب الجوانب المعرفية والسلوكية والوجدانية للمتعلم وتنقله
من درجة النقل إلى درجة الوعي التي يقول فيها الرسول ﷺ (فرب مبلغ أوعى من سامع()((2
ودرجة الوعي هذه تقتضي أن ينمي العالم في المتعلم :
❍ القدرة على استذكار النص الشرعي بلفظه ومعناه حال الرواية كما تحمله.
❍ القدرة على تتبع النصوص الشرعية والبحث في مظانها ومصادرها باستعمال كتب
الفهارس والمعاجم واألطراف.
❍ القدرة على استحضار النص المناسب في الموضوع المناسب أي الربط بين الشاهد
وموضعه.
❍ القدرة على تتبع أقوال الشراح والمفسرين في مظانها والجمع بينها بأسلوب علمي مبني
على المقارنة واالستنتاج.
❍ القدرة على تمحيص الروايات وتمييز صحيحها من سقيمها بإعمال قواعد الجرح
والتعديل وعلم الرجال.
❍ القدرة على ربط النصوص الشرعية بأسباب نزولها أورودها أو مناسباتها واختيار األنسب
منها للموقف التعليمي إن تعددت وصحت.

( ((2رواه الترمذي ،وأورده ابن عبد البر بروايات مختلفة في جامع بيان العلم وغضله باب دعاء الرسول
ﷺ لمستمع العلم وحافظه ومبلغه ص 47وما بعدها،ج 1ـ ص  98ط 1ـ مؤسسة الكتب الثقافية 1995
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❍ القدرة على استجالء أبعاد النص الشرعي اللغوية والفقهية واألخالقية دون تحميل النص
ما ال يحتمل.
❍ القدرة على استعمال علوم الدراية في فقه القرآن والسنة واالستنباط منهما كعلم الناسخ
والمنسوخ والغريب والمشكل وعرض النصوص على بعضها وقواعد الترجيح بينها عند
التعارض.
❍ القدرة على جمع النصوص الواردة في الموضوع الواحد في نظرة موضوعية متكاملة.
❍ القدرة على استثمار النص الشرعي في وضعيات ومواقف تعليمية مختلفة كوضعية
التمهيد للدرس ،ووضعية التحليل ووضعية االستشهاد ،ووضعية الدعم والتقويم.

كل هذه القدرات تبنى بالتدرج لدى المتعلم من خالل أنشطة تعليمية متنوعة ،وهذا يقتضي
من المدرس استعمال مختلف الطرق الحديثة في التدريس ،كالطريقة االستقرائية ،والطريقة
االستنتاجية ،والطريقة الحوارية وطريقة حل المشكالت وغيرها من الطرق ،كما تقتضي منه
االشتغال مع الطلبة بأساليب متعددة كأسلوب االشتغال في مجموعات عمل للتدريب على
البحث في المصادر ،والمقارنة وعرض النصوص على بعضها واالستنتاج والنقد ،وأسلوب
الندوة إلذكاء روح النقاش والحوار ،وأسلوب تهيئ المشاريع الشخصية للمتعلم كالعروض
والبحوث وجمع المعطيات واإلحصاءات والبيانات خارج المؤسسات التعليمية ،وأسلوب
الزيارات الميدانية المؤطرة للمؤسسات العلمية ومراكز البحث والشخصيات العلمية وغير
(((2
ذلك.
ـ في التقويم ( مراحله – شموله لمختلف المهارات والقدرات – تنوعه )

يعتبر التقويم مرحلة هامة من مراحل اإلنجاز ،سواء تعلق األمر بإنجاز درس ،أو وحدة
دراسية ،أو منهاج تعليمي سنوي ،أو منهاج المادة العام ،أو المنهاج التعليمي العام الذي
يشمل مختلف المواد الدراسية ،ويشكل التقويم محطة هامة الختبار مدى تحقق األهداف
المسطرة الفرعية منها والعامة ،وينتظم من حيث الشكل في مراحل ثالث:
أولها التقويم القبلي :والغاية منه تشخيص المعارف والمهارات التي يتوفر عليها
المتعلمون بداية قبل انطالق عملية التعلم ،وهو مفيد جدا في وضع خطة التدريس ،حيث
يكشف هذا النوع من التقويم عن معلومات ومهارات موجودة تقتضي التعزيز فقط ،ومعارف

( ((2انظر تفصيل ذلك في كتاب  :المنظور البنائي للتعلم وتطبيقاته في بناء مناهج التربية اإلسالمية وطرق
تدريسها للدكاترة  :خالد الصمدي – محمد الراضي – السعيد الزاهري ،قيد الطبع بالتعاون بين منظمة
اإليسيسكو والمركز المغربي للدراسات واألبحاث التربوية اإلسالمية
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ومهارات خاطئة تقتضي التصويب ،وأخرى غير موجودة تقتضي البناء مما يمكن مدرس
العلوم الشرعية من تعديل وتوجيه استراتيجيته في التعلم.
وثانيها التقويم المرحلي  :والغاية منه التأكد من السير الطبيعي لبناء التعلمات بالتدريج
حسب مراحل الدرس ويكون هذا النوع من التقويم ذا واجهتين :إحداهما غايتها تحصيل
وتركيز ما سبق إنجازه ،والثانية تمهيد لما سيأتي في المرحلة الموالية ،وهذه المرحلة هامة
جدا بالنسبة للمدرس الذي يطمئن من خاللها على السير الطبيعي للعملية التعليمية بتدرج،
وهامة أيضا بالنسبة للمتعلم الذي يركز معلومته السابقة ويثبتها قبل أن ينتقل إلى المرحلة
الالحقة بمنهجية متسلسلة تبني معارفه وقدراته بشكل سليم .

وثالثهما التقويم الختامي  :والغاية منه التأكد من مدى تحقق األهداف المعرفية
والوجدانية والسلوكية المسطرة كغايات ومقاصد للدرس ،أو الوحدة الدراسية ،أو المنهاج
التعليمي السنوي للمادة الواحدة ،وهو تقويم تحصيلي تستثمر نتائجه في تعديل ما ينبغي
تعديله في إستراتيجية التعلم من طرف المدرس ،وتعزيز وتثبيت ما ينبغي تثبيته والتفكير في
التطوير والتجديد ،أما بالنسبة للمتعلم فيقف من خالله على مستواه المعرفي ،وعلى مدى
تطور قدراته على التعلم وااللتفات على جوانب القصور التي ينبغي تداركها وجانب القوة
التي ينبغي تعزيزها ودعمها.
وإذا كانت األهداف المسطرة في المنهاج التعليمي تتنوع إلى ما هو معرفي ،وما هو
وجداني ،وما هو مهاري سلوكي ،فإن أساليب التقويم ينبغي أن تشمل كل هذه الجوانب دون
استثناء ،ولئن كان تقويم الجانب المعرفي متيسرا وسهال في الغالب ،فإن تقويم األهداف
السلوكية والوجدانية يقتضي مجهودات إضافية في إبداع الطرق والوسائل ،وهذا هو الذي
يجعلنا نتحدث في هذين المجالين عن ضرورة تحديد مؤشرات وعالمات دالة على إمكانية
تحقق األهداف بنسبة جيدة ،فمعرفة مدى تحقق هدف وجداني من قبيل (حب التالميذ
لرسول اﷲ ﷺ) كهدف وجداني أو (اقتداءهم بالرسول ﷺ في سلوكهم ومعامالتهم)
كهدف سلوكي ،ال يمكن أن يقوم إال بمؤشرات وعالمات :كإبداء االستعداد ،أو أخذ
المبادرة ،وإبداء تعاطف مع مواقف معينة ورفض أخرى ،أو مالحظة وتتبع في األنشطة
التعليمية والسلوكات اليومية ،أو المقابلة أو غيرها من المؤشرات الدالة على إمكانية تحقق
الهدف بنسبة من النسب ونجد هذا واضحا في توجيهات الرسول ﷺ حين قال ( إذا رأيتم
الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له باإليمان ) (((2ولومه لمن قتل شخصا بقوله ( أشققت على

( ((2رواه الحاكم في المستدرك رقم الحديث 770
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قلبه )( ((2فقول ال إاله إال الله ،وارتياد المساجد مؤشرات وعالمات مساعدة على تقويم
مدى تحقق األهداف السلوكية والوجدانية.

وإذا كنا في تدريس مواد علوم الشريعة نتوخى تطوير معارف وقدرات ومهارات وتنمية
وجدان وتعديل وتوجيه سلوكات ،فإن التقويم ينبغي أن يشمل كل هذه الجوانب ،فهو إذن
تقويم شامل من جهة ،ومتنوع من جهة ثانية ،بحيث ال ينبغي أن يتوجه التقويم إلى ما هو
معرفي لسهولته ،وتبقى باقي األهداف األخرى حبرا على ورق نظرا لما تتطلبه من مجهودات
وإبداعات ودقة في التتبع والمالحظة.
وقد رأينا تقويم جبريل عليه السالم لحفظ رسول اﷲ للقرآن الكريم مرة في كل رمضان
ومرتين في السنة التي قبض فيها( ،((2كما يحفظ عموم المسلمين األسلوب التقويمي
التعليمي الذي سلكه جبريل عليه السالم مع رسول اﷲ ﷺ في حديث جبريل باستعمال
أسلوب السؤال وتعزيز اإلجابات( ،((2كما كان رسول اﷲ ﷺ بقوم سلوكات الصحابة من
خالل السؤال عمن زار اليوم مريضا ،أو شيع جنازة ،أو صام تطوعا ،أو باتت عينه تحرس في
سبيل الله ،فيخلق هذا النوع من التقويم حوافز جديدة للعمل والتنافس في الخير ،وفد رأينا
صحابة رسول اﷲ ومشاهير أئمة الحديث يسلكون مسالك متعددة في تقويم حفظ الحديث
وضبطه وعدالة رواته ،فعن سعيد بن جبير قال ( كنا نختلف في أشياء فنكتبها ،ثم أتيت بها ابن
عمر أسأله عنها خفيا فلو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه( ،((2وقد ذكر أبو الزعيزعة كاتب
مروان أن مروانا أرسل إلى أبي هريرة فجعل يحدثه ،وكان أجلسني خلف السرير أكتب ما
يحدث به ،حتى إذا كان في رأس الحول أرسل إليه فسأله وأمرني أن أنظر فما غير حرفا
عن حرف( ،((3وخلطت أسانيد ومتون مائة حديث لإلمام البخاري من طرف علماء سمرقند
وبغداد لمعرفة مدى ضبطه فرد األسانيد إلى متونها( ،((3وغير ذلك مما اشتهر واستفاض في
كتب تقييد العلم وروايته وحمله ،ووضعوا عالمات يعرف بها الوضع في الحديث يكشف
بها الوضاعون ،ووضعوا عالمات تعرف بها عدالة الراوي :كاجتناب الكبائر ،وعدم اإلصرار
على الصغائر ،والتعفف عن بعض المباحات ،وتجنب صحبة األرذال واإلفراط في المزاح،
( ((2رواه الحاكم في المستدرك وقال هو على شرط مسلم رقم الحديث  ،46وابن حبان في صحيحه،
واإلمام أحمد في المسند
( ((2رواه مسلم من حديث فاطمة
( ((2حديث جبريل رواه البخاري في باب سؤال جبريل النبي ﷺ عن اإلسالم واإليمان واإلحسان
( ((2ابن عبد البر النمري ،جامع بيان العلم وفضله ج 1ـ ص 66ط دار الكتب العلمية
( ((3محمد محمد أبو زهو  :الحديث والمحدثون ص  163ـ  164ط دار الكتاب العربي 1984
( ((3نفسه ص354
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وغيرها من المؤشرات والعالمات ،وعالمات يعرف بها الضبط كقوة الحفظ وقلة الغلط
والسهو وعدم مخالفة الضابطين المتقنين(.((3

والناظر في كتب الجرح والتعديل برؤية تربوية يستطيع أن يستخرج عشرات طرق
التقويم وألف أسلوب وأسلوب في تقويم المعارف والمهارات والسلوكات حري برجال
التربية المعاصرين أن يلتفتوا إليها ويستخرجوا كنوزها إلثراء طرق تقويم تدريس العلوم
الشرعية بصفة عامة ،ونحن في حاجة ماسة لتطوير مقاسات علمية لتقويم اتجاهات الطلبة
وميوالتهم نحو المعرفة الشرعية ومدى تفاعلهم معها نظريا وعمليا ،ولن يكون ذلك إال عبر
البحث العلمي التربوي النظري والميداني باستلهام أصول التراث ومستجدات المدرسة
التربوية المعاصرة.
ـ في استثمار الوسائط التعليمية في تدريس علوم الشريعة:

لم تتح فيما سبق فرص لتطوير وتنويع وسائط التعليم كما هو الحال في عصرنا ،وينتظر
أن تعرف السنون القادمة طفرة ثانية في تكنولوجيا اإلعالم والتواصل ،ومجال البحث
والتدريس يجد نفسه طوعا أو كرها في حمأة هذه التطورات يفيد منها في تطوير طرق نقل
وبناء المعرفة ،ومعلوم أن أقصى درجات التفاعل العقلي والعاطفي ،وأقصر الطرق لتطوير
المهارات يمر عبر مخاطبة اإلنسان من مختلف الوسائط التي يستخدمها في التواصل ،من
الذاكرة إلى السمع إلى البصر إلى الفؤاد ،وقد عرض القرآن هناك مواقف تعليمية فائقة الدقة
ال ينفع فيها الكالم وال الخطب ،كسؤال إبراهيم ربه عن كيفية إحياء الموتى ((3(،أو سؤال
موسى ربه النظر إلى وجهه الكريم( ،((3أو استبعاد الرجل الصالح من بني إسرائيل إحياء
موتى قرية بادت فيها الحياة( ،((3فهذه المواقف اقتضت سماع أصوات جبال تخر ،ورؤية

( ((3فصلنا الكالم عن ذلك في كتابنا  :منهج التعامل مع خبر اآلحاد دراسة في نقد النص وتوظيفه،
منشورات المدرسة العليا لألساتذة تطوان بالمملكة المغربية 1994
( ((3في قوله تعالى ( رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تومن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ
أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن اﷲ عزيز
حكيم ) اآلية  260من سورة البقرة
َ ِّ َ َ ُ ْ يَ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
ُ ْ ىَ َجْ َ َ
ْ َ َ َّ َ اَ َ ُ
ك ِن انظر ِإل الب ِل ف ِإ ِن استقر مكنه
( ((3في قوله تعالى :يف قوله تعاىل ﴿رب أ ِر يِن أنظر ِإلك قال لن تر يِان ول ِ

َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ جَ َ ىَّ َ ُّ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ اًّ َ َ َّ ُ ىَ َ ً َ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ يَ ْ َ
ك َوأَنَا ْ أَ َّو ُل ال ْ ُم ْؤمن َ
ني﴾
فسوف تر يِان فلما تل ربه لِلجب ِل جعله دك وخر موس ص ِعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت ِإل
ِِ

اآلية  143من سورة األعراف

َ ْ اَ ذَّ َ َّ لَىَ َ ْ َ َ َ َ َ ٌ لَىَ ُ ُ َ َ َ َ َ ىَّ حُْ
ْ
َ
ََ َُ
ن ي يِي ه ِذهِ َاهلل َبع َد َم ْوتِ َها فأ َماته ُاهلل
وشها قال أ
اوية ع عر ِ
( ((3يف قوله تعاىل ﴿أو ك ِلي مر ع قري ٍة و يِه خ ِ
َ َ اَ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ بَ ْ َ َ َ بَ ْ ُ َ ْ ً َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ بَّ ْ َ َ َ اَ َ ُ ْ ىَ َ َ َ َ رَ َ َ
ك لَمْ
ِمائة عمٍ ثم بع ىَثه قال كم ِلثت قال ِل ِّثت يوما أو بعض يومٍ قال بل ِلثت ِمائة عمٍ فانظر إِل طعا ِمك وشابِ
َ ُ ْ ىَ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ َ حَ ْ ً َ َ َّ َ َينَّ َ هَ ُ َ َ
ْ َ َ َ َ ً َّ
ح َ
َ
يَتَ َ ّ ْ َ ُ ْ
نشها ثم نكسوها لما فلما تب ل قال
ارك َو نِلَجعلك آية للن ِ
اس وانظر إِل ال ِعظامِ كيف ن زِ
سنه َ وانظر إِ لَىَل مِ ِّ يَِ
أَ ْعلَ ُم أ َّن َ
ش ٍء قَ ِد ٌ
اهلل ع لُك ْ
ير ﴾ اآلية  259من سورة البقرة
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طير قد دق لحمها وخلط ووزع على أماكن مختلفة تعود حية ترزق ،وعظام تنشر ثم تكسى
لحما ،في مشاهد سمعية وسمعية بصرية غاية في التعقيد ألنها تستهدف بناء وتصحيح
مفاهيم غاية في التعقيد أيضا ،وهناك مواقف أخرى تنفع فيها الذكرى بجملة قصيرة تحمل
(((3
دالالت عميقة ونافذة كقول رسول اﷲ ﷺ ( قل آمنت بالله ثم استقم ).
والمتأمل في سلوكات المتعلمين اليوم يلحظ تفاعلهم مع وسائط اإلعالم والتواصل
في شأنهم اليومي ،ومن كان كذلك فال ينتظر منه إال أن ينظر إلى ما يقدم إليه من معارف
ومهارات بالطرق التقليدية ،بنوع من عدم الرضى وعدم التفاعل في أحسن األحوال إن لم
يتهمها بالتخلف ويتخذ منها موقفا سلبيا.
وإن مدرس علوم الشريعة يملك سلعة غالية ينبغي أن يحسن عرضها باستعمال كل
الوسائل المتاحة في التدريس والبحث ،وقد أتاحت التكنولوجيا الحديثة مجاالت واسعة
للبحث والتكوين في هذه العلوم ،فقد تيسرت الموسوعات التفسيرية والفقهية والحديثية
الرقمية المتوفرة على إجازة علمية لإلصدار من المجامع العلمية المختصة ،كما أن شبكة
اإلنترنيت تشمل بوابات ونوافذ خاصة بعلوم الشريعة وتدرسيها عن بعد ،كما تتيح للمتعلم
فرص التواصل المباشر مع العلماء المختصين في العالم عبر مواقعهم الخاصة ،أو إمكانية
تحميل دراسات وأبحاث متخصصة حديثة اإلصدار ،كما أن اإلمكانية متاحة لتحميل آالف
الصور المعينة على فهم محتويات النصوص الشرعية ،وخاصة منها ما يكشف أوجه اإلعجاز
في بعض نصوص القرآن ،والسنة ،وآالف اإلحصاءات والبيانات االقتصادية واالجتماعية
التي تعين على فهم النصوص واستثمارها في ارتباط بالواقع المعاش ،أو البحث عن األعالم
أو التعريفات المركزة لمصادر علوم الشريعة ،أو أسباب النزول أو الورود أو غيرها ،أو تحميل
محاضرات مسموعة أو مقاطع سمعية بصرية لمحاضرات ولقاءات مع العلماء المختصين
أو غير ذلك .غير أن هذا الكم الهائل من المادة العلمية المعروضة بأشكال تواصلية متعددة ال
يخلو من محاذير معرفية وخاصة في البرمجيات الرقمية التجارية غير المعتمدة من المجامع
العلمية ،والمواقع المشبوهة والمحرفة لنصوص القرآن والسنة.
ومطلوب من مدرس علوم الشريعة أن يستثمر كل هذه اإلمكانات المتاحة في التحضير
المعرفي للدروس ،وفي بحثه عن الوسائل التعليمية المعينة في تقريب المفاهيم المجردة
التي تشكل جزءا كبيرا من المعرفة اإلسالمية ،وفي توجيه الطلبة إلى البحث والتنقيب عن
الرجال والمؤلفات والنصوص الشرعية المكتوبة والمسموعة ،والشروح اللغوية والفقهية
وغيرها ،كما يقتضي األمر منه التنبيه إلى بعض االنزالقات التي قد يقع فيها الطلبة والتالميذ

( ((3رواه مسلم في كتاب اإليمان باب عدد شعب اإليمان من حديث سفيان بن عبد اﷲ الثقفي
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حين يعتمدون البحث العشوائي غير الموجه ،وهذا يتطلب عناية خاصة بالتكوين والتكوين
(((3
المستمر والمتجدد في هذا المجال معرفيا وتربويا وتقنيا.

فمن الناحية المعرفية عليه أن يتمكن من ضبط المقاييس العلمية التي تمكنه من اختيار
البرامج المعلوماتية والمواقع المالئمة على شبكة اإلنترنيت لتشجيع الطلبة على ارتيادها
واإلفادة منها ،ومعرفة المواقع المشبوهة والمحرفة للتنبيه عليها ،وأما من الناحية التربوية
فإن توظيف الوسيلة التعليمية له شروطه وقواعده من الفكرة ،إلى اإلعداد ،إلى االستثمار في
مدخل الدرس ،أو في عرض النصوص ،أو في الشرح أو التحليل أو التقويم،
أما من الناحية التقنية فقد أصبح من الالزم على مدرس علوم الشريعة أن يكون ملما
في حدود دنيا بتقنيات استعمال تكنولوجيا اإلعالم واإلتصال وكيفية توظيفها في التدريس
والبحث ،وكل ذلك من خالل خضوعه لدورات تدريبية مركزة.

وفي الختام نأمل أن تسهم هذه األفكار في بعديها التشخيصي واالستشرافي في بناء
رؤية متكاملة للمناهج التعليمية لعلوم الشريعة في مختلف المراحل التعليمية ونقلها إلى
حيز التطبيق ،وال يتم ذلك إال عن طريق تطوير البحث العلمي التربوي في هذا التخصص،
واستثمار نتائجه في التأهيل والتدريب الميداني التطبيقي لمدرسي علوم الشريعة في مراكز
مختصة ،وتهيئة البنية التعليمية والتربوية المناسبة لتطبيق وتنفيذ ذلك في العملية التعليمية،
وتلك تحديات معاصرة نعتقد أن هذه الندوة المباركة سترفع بعضا منها بحول الله.
واﷲ ولي التوفيق

( ((3انظر ذلك بتفضيل في كتابنا  :تكنولوجيا اإلعالم والتواصل وتوظيفها في تدريس التربية اإلسالمية
للدكاترة  /خالد الصمدي  /محمد الراضي  /السعيد الزاهري منشورات اإليسسكو والمركز المغربي
للدراسات واألبحاث التربوية اإلسالمية 2003

تكوين الم َلكة
في التعليم الشرعي
د .عبد المجيد النجار

األمين العام المساعد

لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين

توطئة
مضمنة في نصوص الوحي قرآنا وسنّة ،وليست هذه
أحكام الدين وتوجيهاته جاءت
ّ
النصوص في داللتها على معانيها بقطعية ك ّلها فتحصل منها تلك المعاني ببادئ النظر،
الظني منها أكثر من القطعي ،وكذلك فإنها ليست مستوعبة بصفة مباشرة ّ
لكل األحكام
بل
ّ
التي تستوعب مشاهد الحياة في تغايرها وتجدّ دها ،بل المنصوص عليه من أفعال الناس
تطور الحياة بغير حصر .وباإلضافة إلى ذلك ّ
فإن ما
جدّ محدود بالقياس إلى ما يو ّلده منها ّ
مجرد فهمه الفهم الصحيح مقتضيا كافيا لتنزيله
يستقر من أحكام الدين في األفهام ال يكون ّ
ّ
األعم ّ
فإن مساحة ها ّمة من تلك األحكام
في السلوك الفعلي ،وإنما إذا كان ذلك هو الغالب
ّ
تخضع في تنزيلها لمدى حصول مقصدها منها ،إذ األحكام إنما شرعت لتحقيق مصالح
الناس ،وهي المتو ّقفة في حصولها على شروط ذات صلة بمالبسات الظروف الزمانية
والمكانية واألحوال الفردية واالجتماعية.
ّ
إن هذا الوضع الذي عليه الدين من حيث فهم أحكامه وتنزيلها في واقع الحياة ال يكفي
مجرد التم ّثل ألحكامه وأوامره ونواهيه على سبيل استيعابها جمعا لمفرداتها
في فهمه وتنزيله ّ
وتصورها حفظا في الصدور ،وإنما يدعو األمر في فهمها وتنزيلها إلى نظر وتد ّبر وتفكّر،
ّ
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والخاص في نطاق العا ّم والمق ّيد في نطاق المطلق،
ليقع فهم الجزئيات في نطاق الكليات،
ّ
ولتقع التفرقة بين الراجح والمرجوح ،ولتحديد المآل الذي يؤول إليه تنزيل الحكم حصوال
ثمة يحصل التد ّين على الوجه األمثل مما ريد اﷲ تعالى من الدين.
لمقصده من عدمه ،ومن ّ
المستلزم في التعامل مع الدين فهما وتنزيال اسم « ملكة العلم
يمكن أن نطلق على هذا
َ
الشرعي» وهي صفة في الفكر تمكّن الناظر في الدين من حسن الفهم وحسن التنزيل ،وربما
أطلق عليها بعض األوائل اسم «فقه النفوس» إشارة إلى تك ّيف نفس الفقيه في ممارسته
للنظر الفقهي بما يجعله ينفذ إلى الصواب فيما يشبه السليقة من كثرة ما يمارسه من النظر في
الدين وفق القواعد والضوابط التي يقتضيها النظر فيه.

بمجرد الحفظ واالستيعاب وإن كان ذلك
تتكون لدى اإلنسان
وهذه الملكة الشرعية ال ّ
ّ
خاص في الكيف زائد على
يساعد على تكوينها ،وإنما تصنع قصدا في المتع ّلمين بتعليم
ّ
المجمع للمسائل على سبيل الحفظ ،وذلك وفق منهج مع ّين يؤخذ به
التعليم االستيعابي
ّ
المتع ّلم من حيث الطريقة التي يجري بها التعليم ،ومن حيث الما ّدة العلمية التي تقدّ م له،
يوجه فيه في مسيرة التع ّلم.
ومن حيث التوجيه العا ّم الذي ّ

والناظر في التعليم الشرعي السائد اليوم في المدارس والجامعات اإلسالمية يجد أنه في
هما مقصودا لتكوين هذه الملكة ،وال هو يفضي إليها وفق مناهجه
معظمه تعليم ال يحمل ّ
وإن على نحو غير مقصود؛ وذلك ألنه في عمومه تعليم يعمد إلى طريقة التلقين في المنهج،
وطريقة تكديس المعلومات في المضمون ،وال يلتفت إال قليال إلى صناعة في العقول تفضي
بها إلى أن تكتسب خصاال من التد ّبر والمقارنة والنقد واعتبار المقاصد والمآالت حتى
تكتسب ملكة في النظر الشرعي تمكّن من الفهم الصحيح والتنزيل الرشيد وقد تنتهي إلى
االجتهاد ّ
لحل المشاكل التي تعترض المسلمين في عالمهم الحديثّ .
إن غياب العمل على
تكوين الملكة الشرعية من مقاصد التعليم الشرعي هي التي أ ّدت إلى الظواهر الشا ّذة في فهم
الغلو فيه ،كما أ ّدت إلى القصور دون االجتهاد الذي ّ
يحل به المسلمون
الدين التي انتهت إلى ّ
جراء التق ّلبات التي تجري عليها.
مشاكلهم التي تواجههم في شتى مجاالت الحياة ّ
وبالنظر إلى ما تتط ّلبه أوضاع المسلمين اليوم من مجابهة لألحداث الجسام التي تعترض
سبيل نهضتهم بأسباب من عوائق منحدرة من الماضي أو هاجمة من الحاضر ّ
فإن الحاجة
تدعو إلى إصالح جدي في التعليم الشرعي يكون ّأول بنوده العمل على تكوين المتعلمين
على ملكة علمية في العلوم الشرعية يتمكّنون بها من فهم صحيح ألحكام الدين وتنزيل
رشيد له على الواقع ،ومن مجابهة مظاهر التخ ّلف التي ترسف فيه األ ّمة بحلول من القيم
المؤسسة ،ونخال للتراث ،واستفادة
والمبادئ واألحكام اإلسالمية انطالقا من النصوص
ّ
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من الكسب العلمي اإلنساني ،وذلك في سبيل تحرير العقول وتصحيح المفاهيم وتفعيل
اإلرادات وتصويب الوجهة نحو هدف النهضة الحضارية بإضافات إسالمية.
�أوال ـ الم َلكة والم َلكة ال�شرعية
مهمتها معرفة الحقيقة،
الحقل الذي نحن بصدده يتع ّلق بالمعرفة ،فالعقل ّ
قوة من قوى النفس ّ
وهو وإن كان مبنيا بحسب الخلقة على مجموعة من المبادئ األساسية الفطرية مثل مبدإ عدم
عرف العقل أحيانا بأنّه ليس إال تلك المبادئ ذاتها فإنّه بفعل التربية
التناقض ومبدإ الع ّلية ،بل ُي ّ
ُيصاغ صياغات مختلفة تتحدّ د بها قدرته على النفاذ إلى الحقائق ،فر ّبما أصبح عقال ك ّليا مقارنا
نقديا فكان أقدر على معرفة الحقيقة ،ور ّبما أصبح عقال خرافيا جزئيا حرفيا فكان قاصرا دون
ذلك ،والملكة موضوع حديثنا تتع ّلق بهذه الصياغة التي يكون عليها العقل بفعل التربية.
 1ـ الم َلكة

يبدو ّ
أن الملكة مشت ّقة مما اش ُت ّقت منه الملكية بجامع التمكّن والثبوت ،فهي امتالك لصفة
من الصفات النفسية تكون ثابتة راسخة نظير امتالك اإلنسان لألشياء الما ّدية التي تكون ثابتة
له في اختصاصه بها بمقتضى الملكية؛ ولذلك ُع ّرفت الملكة تعريفات عديدة تشترك في هذا
المعنى ومن بين تلك التعريفات أنّها « صفة راسخة للنفس ّ
فإن للنفس تحصل هيئة أي صفة
بسبب فعل من األفعال ،ويقال لتلك الهيئة عند الحكماء كيفية نفسانية ثم هي تسمى حالة ما
دامت سريعة الزوال فإذا صارت بطيئة الزوال وحصل لها الرسوخ بالتكرار وممارسة النفس
بها تسمى ملكة»(((.

وبما ّ
أن العقل هو قوة من قوى النفس فإن الملكة حينما تتع ّلق به تكون صفة يكتسبها
ّ
مظان
يتوجه بالنظر إلى
العقل بفعل التربية تصير راسخة فيه بالممارسة والتمرين ،وبها
ّ
الحقائق ليكتشفها في كيفيات مع ّينة وبطرق محدّ دة يطلق عليها اسم الفكر ،إذ الفكر كما
ُع ّرف في اللغة هو إعمال الخاطر في الشيء((( وكما ُع ّرف في االصطالح هو « ترتيب أمور
معلومة للتأ ّدي إلى مجهول»((( .وإذا كانت الملكة تطلق في األصل على رسوخ الصفات
الحق كما تطلق على الملكة تطلق على الوجه اإليجابي
المحمودة المعينة على الوصول إلى ّ
الصالح من صفات النفوس ومنها صفات العقول.
((( األحمد نكري عبد النبي بن عبد الرسول ـ دستور العلماء( 328/3:ط 2مؤسسة األعلمي ،بيروت
)1975
((( ابن منظور ـ لسان العرب :مادة :فكر
((( الجرجاني ـ التعريفات(176:ط مكتبة لبنان،بيروت )1985
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 2ـ الملكة الشرعية

يتكون عليها بالتربية
إذا كانت ملكة العقل في النظر التي نحن بصدد بيانها هي الصفة التي ّ
ليختص بكيفية مع ّينة في ذلك النظر هي الملكة التي يباشر بها العقل التفكير في ّ
كل ما يعرض
ّ
له من المواضيع ّ
فإن هذه الملكة يمكن أن تكون لها اختصاصات في نطاق عمومها ،فالنظر
في المواضيع الما ّدية يختلف بعض االختالف عن النظر في حقيقة اإلنسان الختالف الطبيعة
بينهما ،والنظر في حقائق الشرع يختلف عنهما الختالف طبيعتها أيضا؛ ولذلك فإنه يمكن
التجوز أن نطلق على الصفة التي يكون عليها العقل في النظر الشرعي حينما
ولو على سبيل
ّ
تصبح صفة راسخة اسم «الملكة الشرعية» اعتبارا للخصوصية التي يتط ّلبها العلم الشرعي
بحكم اختالف طبيعته عن العلوم األخرى.

مؤسسة هي نصوص القرآن والسنة ،وهي
إن العلم الشرعي ينطلق من أصول نصية ّ
خاصة إذ هي وحي من اﷲ تعالى وليست من إنتاج اإلنسان ،ولهذه
نصوص ذات طبيعة
ّ
ّ
مظان النظر اإلنسانية والطبيعية؛ ولذلك
خاصة بها من دون سائر
النصوص
المؤسسة صفات ّ
ّ
ّ
خاصة في
فإن العقل في مباشرته للنظر في القضايا الشرعية يجب أن يكون متّصفا بصفات ّ
نطاق الخصائص العا ّمة التي يباشر بها النظر في عموم المعارف ،فهي إذن ملكة شرعية
تندرج ضمن الملكة العقلية العا ّمة ،وذلك على معنى ّ
أن العقل حينما يباشر النظر في أحكام
الدين لفهمها وتقريرها أو لتنزيلها على الواقع ينبغي أن يكون متك ّيفا في نظره بالصفات التي
تقتضيها خصوصيات موضوع المعرفة وهو الموضوع الشرعي ،وقد ال يكون متك ّيفا بتلك
الصفات حينما يباشر النظر في مواضيع معرفية أخرى وذلك ك ّله في نطاق الملكة العا ّمة التي
ال تحصل المعارف الصحيحة إال بها.
ثانيا ـ خ�صائ�ص الملكة ال�شرعية
المتأسسة على خصوصية المصدر التي تصدر
من خصوصية البحث في العلوم الشرعية
ّ
عنه تلك العلوم تنشأ خصائص لملكة البحث فيها تندرج ضمن الخصائص العا ّمة للملكة
أهم تلك الخصائص نذكر ما يلي:
العلمية ،ولكنها تنفرد بمواصفات ّ
خاصة بها ،ومن ّ

أ ـ أصولية النظر
بما ّ
المؤسسة قرآنا
األول هو النصوص
أن توجيهات الشرع وأحكامه ومبادئه مصدرها ّ
ّ
وسنةّ ،
فإن العلم الشرعي منطلقه األول هو هذه النصوص ،وال يكون العقل ذا ملكة شرعية إال
استقر فيه ّ
هم باستكناه حقيقة من حقائق
إذا
أن مصدر العلم الشرعي هو القرآن والسنة ،فإذا ما ّ
ّ
النص
الدين اتّجه العقل فيما يشبه السليقة إلى هذا المصدر الستجالء الحقيقة منه ،فيكون ّ
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المؤسس هو الحاضر في الذهن حضورا دائما كلما نزع العقل إلى المعرفة الشرعية ،وهذا نظير
ّ
عقلية العلوم الطبيعية التي كلما اتّجهت إلى الكشف عن حقيقة من حقائق الكون استحضرت
ليتم تفكير العقل من خاللها للوصول إلى تلك الحقيقة.
فيما يشبه السليقة القوانين الطبيعية ّ
شك ّ
ال ّ
المؤسسة هو أمر ال
أن استكناه الحقيقة الشرعية بصفة مباشرة من النصوص
ّ
يتسنى إال لفئة محددة من المسلمين الذين بلغوا مستوى متقدّ ما من العلم ،وكذلك ّ
فإن أحكام
المؤسسة ،ولكن مهما
نص فيه من األصول
الدين التي تواجه مستجدات النوازل كثير منها ال ّ
ّ
كان من استعانة بالتراث العلمي اإلسالمي في فهم الدين فإنّه ينبغي ربط ذلك التراث دوما
بمستنداته من النصوص التي انبنى عليها التراث ،وكذلك ّ
نص فيه
فإن االجتهادات فيما ال ّ
تأسست عليه من المدارك النصية ،وهكذا يكون العقل متصال دوما
ينبغي أن تقرأ في ضوء ما ّ
باألصول بطريقة مباشرة أو بصفة غير مباشرة حتى يصبح االرتباط بتلك األصول في النظر
خاصية مالزمة له ،وهو جزء من الملكة العلمية الشرعية.
الشرعي ّ

ب ـ موثوقية المصدر
المؤسسة فباإلضافة إلى
حينما يكون منطلق العقل في النظر الشرعي هو النصوص
ّ
ما يكون راسخا فيه من األصولية على معنى االنطالق من األصول في النظر الشرعي ّ
فإن
ذلك يكون مقترنا بصفة أخرى هي الموثوقية المطلقة في ذلك المصدر على أنّه من عند اﷲ
تعالى فال يكون إذن خاضعا للنظر النقدي فيؤخذ منه البعض ويترك منه البعض اآلخر شأن
النص الديني
المصدر إذا ما كان إنسانيا ،فيكتسب العقل إذن صفة راسخة في تعامله من ّ
الذي أصبحت الوجهة إليه تشبه السليقة ،وهي صفة يمتزج فيها شعور باالطمئنان إلى هذا
المصدر الموثوق مع شعور بإلزامية ما يرد فيه من األحكام.
غير ّ
أن هذه الموثوقية تختلف نوع اختالف بين القرآن الكريم وبين السنة النبوية،
فالموثوقية في القرآن هي موثوقية مطلقة ابتداء فال حاجة فيها للنظر ،أما بالنسبة للحديث
الشريف فإن األمر يختلف ،إذ وإن كانت الموثوقية فيه قائمة على وجه العموم فإن العقل
يمحص فيها ما يعرض له من األحاديث ليتب ّين ما
يتكون على نزعة نقدية ّ
الشرعي ينبغي أن ّ
النبي الكريم مما هو ليس موثوقا استعانة بالعلماء المختصين في
هو منها موثوق النسبة إلى ّ
الصحة
هذا الشأن ،فإذا ما ثبتت النسبة ولو على سبيل غالب الظ ّن كان ذلك معززا لموثوقية
ّ
تتكون في العقل ملكة يكون بها وهو يتّجه إلى العلم
لما هو وارد فيها من المعاني ،وهكذا ّ
الحق الذي يشتمل
بحقيقة الدين مبتدرا الوجهة إلى مصدر معلوم في اطمئنان إلى يقينية
ّ
عليه ،ومن الب ّين ّ
أن هذا الوضع العقلي يختلف عما لو كان العقل يبحث عن حقيقة أخرى
في التاريخ أو في علوم إنسانية أخرى ّ
فإن العقل سيكون على هيئة تتجه به إلى المصادر على
سبيل اإلرسال في منزع نقدي شامل.
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ج ـ التكاملية
ّ
النص المؤسس لئن كان وحيا من عند اﷲ حقائقه مطلقة من حيث ذاتها إال أنّه كان
إن ّ
منجما بحسب الظروف اإلنسانية الذاتية والموضوعية ما تع ّلق منها بالوضع الزمني
في نزوله ّ
الذي كان عليه اإلنسان زمن التل ّقي ،وما تع ّلق بالوضع النفسي والعقلي لإلنسان عا ّمة ،وذلك
النص عرضا تتكامل فيه تلك الحقائق بين مواردها،
ما أ ّدى إلى أن كان عرض الحقائق في هذا ّ
إذ يعرض جزء منها في هذا الموقع ويعرض جزؤها اآلخر في موضع آخر فال يكون إدراكها
في حقيقتها مكتملة إال بجمع بعضها إلى بعض لتتكامل أجزاؤها وتتحدّ د صورتها الك ّلية.

متكونا على هيئة
النص الديني يقتضي أن يكون العقل الناظر فيه
ّ
وهذا الواقع الذي عليه ّ
تكاملية في النظر على معنى أن يكون عقال ك ّليا يجمع الجزئيات في موضوع النظر ليستخرج
منها المعنى الك ّلي الجامع بينها ،ويصبح ذلك صفة راسخة فيه يباشر بها البحث الشرعي،
ّ
مظان تلك
فإذا ما أراد العلم بحقيقة من حقائق الدين فإنه بمقتضى تلك الصفة يعمد إلى
الحقيقة فيجمع أطرافها الجزئية إلى بعضها وينتهي من ذلك إلى العلم بالحقيقة في تكاملها
الخاصية العقلية وبين عقلية تجزيئية تكتفي بالنظر في
بعد جمع أطرافها ،وفرق بين هذه
ّ
الجزئية الواحدة من الحقيقة والوجه الواحد منها لتصدر الحكم فيها فتقع في الخطإ الذي يقع
فيه اليوم الكثير من المنتمين إلى العلم الشرعي وتنتج عن ذلك الكوارث الفردية والجماعية.

وليست هذه الكلية التكاملية بمقتصرة في االستعمال على تب ّين الحقيقة الشرعية من
خالل النص الديني ،وإنما تصبح صفة راسخة في العقل الشرعي يباشر بها النظر الستجالء
للنص الديني واستلهام منه؛
الحقائق من خالل التراث أيضا ،فالتراث في جملته إنما هو شروح ّ
ولذلك فإن االستعانة به في فهم الدين ينبغي أن تكون بذات العقلية الك ّلية التكاملية التي تجمع
لتتكون من ذلك الصورة
األطراف المتفرقة في تعاقب الزمان وفي تعدّ د المؤ ّلفين واختالفهم
ّ
الكلية ألفهام السابقين التي تساعد على فهم الحقيقة الدينية في ك ّليتها من مصادرها األصلية.
د ـ المقاصدية

للمقاصد في العلم الديني شأن كبير؛ ذلك ّ
ألن األحكام ك ّلها إنما شرعت لتحقق مقاصد
أرادها اﷲ تعالى إلسعاد اإلنسان في الدنيا واآلخرة ،وهذه المقاصد تحصل من أحكامها
األعم ،غير أنها في بعض األحيان حينما ال تتو ّفر شروط إثمارها لمقاصدها
في الغالب
ّ
تحف بالواقع في قضية ما أو في ظرف ما أو في خصوص شخص ما فإنها ال تثمر
لمالبسات
ّ
مقاصدها ،ويصرف النظر عنها إلى أحكام غيرها ريثما تتحقق الشروط ف ُيصار إلى األصل،
وأكثر ما يكون هذا في النوازل والفتاوى ألنها ذات صلة وطيدة بالواقع إذ هي فتاوى في
تنزيل األحكام على الوقائع مراعاة لظروفها ومالبساتها.

 راجنلا ديجملا دبع .د /يعرشلا ميلعتلا يف ةكَلملا نيوكت

147

وبناء على ذلك ّ
فإن العقلية الشرعية ينبغي أن تكون عقلية متّصفة بصفة المقاصدية ،على
تقرر حكما شرعيا أو تفتي بتنزيله إال ومآل مقصده منه في تح ّققه من عدمه في
معنى أنها ال ّ
يوجه نهج التفكير حتى يصبح لها ذلك سمة راسخة تكون
التقرير والتنزيل حاضرا عندهاّ ،
جزءا من الملكة العقلية في النظر الشرعي ،اتّقاء في ذلك للعقلية اآللية التي تنتقل مباشرة
من الدليل إلى التقرير والتنزيل دون نظر في مآالت المقاصد فتقع في أخطاء قد تصل إلى
حصول المفسدة من الحكم الذي شرع من أجل المصلحة ،وفي الواقع الذي نعيش تم ّثالت
كثيرة من هذا القبيل.
هـ ـ الواقعية

وخاصة منها األحكام
إذا كان ألحكام الدين من حيث تم ّثلها اإليماني قيمة في ذاتها
ّ
فإن قيمتها ال تكتمل إال بأن تصبح واقعا تجري به الحياة؛ ولذلك ّ
اإليمانية ّ
فإن بعض الفرق
اإلسالمية جعلت تخ ّلف العمل باألحكام ناقضا للإليمان أو مضعفا له إلى حدّ كبير ،فالصلة
إذن بين األحكام في صيغتها النظرية وبين الواقع صلة متينة ،وإذا ما انفكّت هذه الصلة
وجرت األحكام تقريرا أو إفتاء في مهيعها النظري في غير صلة بالواقع كانت في كثير من
األحيان غير مثمرة فتصبح هي في واد والحياة تجري في واد آخر من حيث شرعت األحكام
لتوجه مجرى الحياة.

تكون على صفة من الواقعية التي تكون بها
وبناء على ذلك فإن العقلية الشرعية ينبغي أن ّ
واصلة دوما بين الحقيقة الدينية التي تبتغي التف ّقه فيها لتقريرها أو تنزيلها وبين الواقع مناط
تلك الحقيقة في مراوحة بين هذا وذاك من أجل أن تكون األحكام ذات أثر في الواقع توجيها
لمجراه ،وارتقاء به إلى األفق المبتغى من الشرع .وتقتضي هذه الصفة الواقعية أن يكون
العقل الشرعي متف ّقها في الواقع كما هو متف ّقه في أحكام الدين ،وهو ما يستلزم أن يكون هذا
متكونا بالمعارف العلمية الواقعية طبيعية واجتماعية ونفسية وثقافية في حدّ ها األدنى
العقل
ّ
على ّ
األقل الذي يمكّن من البحث في مالبسات الواقع عند الحاجة إليها في تقرير األحكام
أو في اإلفتاء بها ،فيكون إذا التف ّقه في العلم الشرعي موصوال بالتف ّقه في الواقع وتتح ّقق من
ذلك صفة تصبح جزء من الملكة الشرعية المبتغاة.

تتكون في العقل ملكة يمكن
من جملة هذه الصفات وربما غيرها الذي هو في حكمها ّ
أن نطلق عليها اسم الملكة الشرعية ،بها يستطيع العقل المتصدّ ي للفقه الشرعي أن يكون
نافذا إلى الحقيقة الدينية في صورتها النظرية بأكبر قدر ممكن ،كما يكون راشدا في تنزيل
يتوصل إليه من الحقائق بأكبر قدر ممكن أيضا .إننا نرى ّ
أن التعليم الشرعي القائم اليوم
ما
ّ
هو في أغلبه غير مفض إلى تكوين هذه العقلية؛ ولذلك فإن مخرجاته من المتع ّلمين ال تقوم
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بالدور المطلوب منها في االستنهاض الحضاري لأل ّمة كما يجب أن تقوم ،وهو ما يدعو إلى
إصالح جذري في هذا التعليم في اتّجاه تكوين الملكة الشرعية في المتع ّلمين ،فكيف يكون
اإلصالح للوصول إلى هذا الهدف؟
ثالثا ـ ال�سبيل �إلى تكوين الملكة ال�شرعية
ّ
يتم
إن تنشئة العقل على الصفات اآلنف بيانها
ّ
لتتكون منها الملكة الشرعية ال يمكن أن ّ
بصفة تلقائية عفوية ،وإنما هي رهينة لمنهج مصنوع ُيبنى على تراتيب وصيغ وضوابط في
العملية التعليمية ،وهي تراتيب وضوابط تكون سارية في مفاصل العملية التعليمية بأكملها،
تدرس للمتعلم في مختلف مراحل التع ّلم ،أو
سواء فيما يتعلق منها باختيار نوعية العلوم التي ّ
فيما يتعلق بالطرق واألساليب التي يقع بها التعليم ،وحينئذ فإن الجهود تتضافر لتربية العقل
بالتراكم على هذه الخصال حتى تصبح له ملكة يمارس من خاللها النظر الشرعي بما يقربه
أهم ما نراه من طرق منهجية لتكوين هذه الملكة
أكثر ما يمكن من الحق .ونورد فيما يلي ّ
الشرعية.
 1ـ التربية الفكرية بالعلوم المنهجية

توسع من مداركه ،وبما تزوده
تمرن العقل على التفكير الرشيد بما ّ
إذا كانت العلوم كلها ّ
به من الحقائق فإن من بينها علوما تقوم في هذا الشأن بدور مباشر ،إذ هي قد صيغت في
تدرب العقل على التفكير الصحيح ،وتجنبه المزالق التي قد
هدفها بصفة أساسية على أن ّ
تض ّله في مسيرة بحثه عن الحقيقة؛ ولذلك فإن هذه العلوم يمكن أن تقوم بدور كبير في
التربية الفكرية على الملكة التي شرحناها ،وهو ما يجعل منها في النظام التربوي المنشود
ركنا مهما من األركان التربوية التي يتعدى دورها تحصيل ما تتضمنه من معارف في ذاتها إلى
أن تكون آلة تكوينية لها غاية في القيام بدور التربية الفكرية .ومن هذه العلوم ما هو عقلي عام
يقوم التفكير في مجال النظر االجتهادي
يقوم التفكير بإطالق ،ومنها ما هو من علوم الشريعة ّ
ّ
لفهم الدين وتطبيقه.
العامة
أ ـ التكوين بالعلوم المنهجية ّ

من العلوم المنهجية التي تربي العقل على التفكير الصحيح علوم المنطق ،فإنها مهما
ُو ّجه إليها من نقد فهي تع ّلم العقل االنتقال في خطاه المعرفية من خطوة إلى أخرى بما
يوصله إلى النتيجة الصحيحة ويجنبه الخطأ ،وهو ما أشار إليه ابن خلدون في قوله «:السعي
من الفكر قد يكون بطريق صحيح وقد يكون بطريق فاسد ،فاقتضى ذلك تمييز الطريق الذي
يسعى به الفكر في تحصيل المطالب العلمية ليتميز الصحيح من الخاطئ ،فكان ذلك قانون
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المنطق») .(4ولعل هذه الفائدة المنهجية الفكرية لعلم المنطق هي التي حدت باإلمام الغزالي
إلى تقرير ّ
أن من ال يحيط بعلم المنطق فال ثقة له بعلومه أصال) .(5ويلحق بالعلوم المنطقية
في هذا الشأن العلوم الحديثة في مناهج البحث ،فهي تقوم بذات الدور في ترشيد العقل في
مسيرة تفكيره للبحث عن الحقيقة.

وإذا كانت العلوم الرياضية والحسابية لها غاية في نتائجها التطبيقية في مختلف المجاالت
فإن لها فائدة عظيمة أيضا في تربية العقل على التفكير الصحيح ،وذلك لما هي عليه من
يورث العقل عند االشتغال بها والدربة عليها صفة من االنضباط في التفكير
االنضباط الذي ّ
ترتبط فيه المقدمات بنتائجها بما ال يدع مجاال ألن تدخل في التفكير أسباب الخرافة وما
شابهها ،وذلك ما أشار إليه ابن خلدون في بيان الفوائد المنهجية لهذه العلوم حيث يقول:
« ومن أحسن التعليم عندهم االبتداء بها ألنها معارف متضحة وبراهين منتظمة فينشأ عنها
في الغالب عقل مضيء ِ
درب على الصواب .وقد يقال :من أخذ نفسه بتعليم الحساب أول
أمره أنه يغلب عليه الصدق لما في الحساب من صحة المباني ومناقشة النفس فيصير ذلك
خلقا) ،«(6ففي هذه العلوم إذن تربية فكرية وتربية خلقية ،وبينهما تكامل غير خفي.
شك ّ
وال ّ
أن للعلوم الفلسفية دورا مقدّ را في التربية الفكرية بقطع النظر عما تحتويه تلك
العلوم في ذاتها من األفكار من حيث صحتها وفسادها؛ وذلك ألن هذه العلوم تقوم من
جهة على توسيع دائرة اآلراء وتفتيق بعضها عن بعض وتوليد بعضها من بعض مما يورث
العقل قدرة على االنتقال من الظواهر إلى األسباب ،وعلى ارتياد اآلفاق الواسعة من الرؤى
واألفكار ،وعلى جمع الجزئيات والتفاصيل في قوانين كلية جامعة ،وتقوم من جهة أخرى
يورث في العقل تط ّلب
على األدلة والبراهين إذ ال يقوم شيء منها إال على دليل ،وهو ما ّ
تمر المزاعم مرور المسلمات وقد يكون من بينها ما هو من
األدلة على الدعاوى حتى ال ّ
األوهام .وبالرغم من ّ
أن ابن خلدون كان من أشدّ الن ّقاد للعلوم الفلسفية في محتوياتها فإنه
أقر بفوائدها التربوية الفكرية فقال في علم الفلسفة«:وليس له فيما علمنا إال ثمرة واحدة وهي
ّ
)(7
شحن الذهن في ترتيب األدلة والحجج لتحصيل ملكة الجودة والصواب في البراهين «.
و ُيلحق بهذه العلوم ذات الطابع العقلي علوم ذات طابع واقعي من علوم طبيعية تشرح
األخص ،وعلوم إنسانية تشرح واقع اإلنسان في
واقع الطبيعة في وجهها الحيواني على
ّ

((( ابن خلدون ـ المقدمة417 :
((( راجع الغزالي ـ المستصفى10/1 :
((( ابن خلدون ـ المقدمة412 :
((( نفس المصدر ـ المقدمة438 :
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تركيبه النفسي واالجتماعي وفي مسيرته التاريخية ،فالعقل الشرعي واصل في نظره بين
يتم هذا الوصل
حقائق الشرع وأحكامه وبين الواقع الذي تجري به الحياة ،وال يمكن أن ّ
إال بقدر من العلم بهذه العلوم الواقعية لتكون عنصرا من عناصر تكوين الملكة الشرعية،
والغفلة عنها تؤ ّدي إلى قصور في الفهم وقصور في التنزيل ،وقد تؤ ّدي بل قد أ ّدت إلى
«اجتهادات» مخالفة لروح الدين ومقاصده ،بل قد كان بعض منها ّ
محل تندّ ر من المتر ّبصين
بالدين وباالجتهاد فيه.

إن هذه العلوم المنهجية العقلية وما هو في حكمها نقدّ ر أنها ركن أساسي من أركان التربية
الفكرية ،وإنما أدرجناها في هذا السياق مع ما يبدو من بديهيتها فيما نحن بصدده معارضة
لتيار تربوي يسود في بعض األوساط اإلسالمية مؤداه ّ
أن هذه العلوم ليس فيها من فائدة ،بل
هي علوم مضرة بالناشئة اإلسالمية لما تتضمنه من انحرافات في الكثير من مسائلها ،ومن
مخالفات لبعض حقائق الدين ،وقد يكون ذلك االدعاء صحيحا في بعض وجوهه ،ولكنه ال
يلغي الفوائد الفكرية التي تنتج عن هذه العلوم ،وأما تلك المخاطر فيمكن تفاديها بالطريقة
تدرس بها هذه العلوم ،فإذا ما كانت تلك الطريقة طريقة التمحيص والنقد فإن تلك
التي ّ
المخاطر يقع تالفيها ،وتثبت الفوائد التربوية الفكرية.
ب ـ التكوين بالعلوم المنهجية الشرعية

وأما العلوم الشرعية ذات الصفة المنهجية فإنها علوم عديدة ،تشترك كلها من حيث
منهجيتها في تربية العقل على أن يكون في التفكير الشرعي متوخيا الطرق الصحيحة في فهم
مدلوالت األوامر والنواهي ،وفي تقرير أحكام الشريعة على أكمل صورة ممكنة من الحقّ،
سواء فيما هو منصوص عليه وباألخص فيما ليس منصوصا عليه مما تقتضيه مستأنفات
النوازل واألحداث ،ثم في تنزيل هذه األحكام على الواقع بما يراعي حصول المصلحة
ودرء المفسدة وهي الغاية العليا من الشريعة كلها ،وهذه العلوم المنهجية الشرعية لئن كانت
فوائدها تتعدى إلى تحصيل علم صحيح بالدين ،فإنها تقوم بدور مهم في التربية الفكرية
بصفة عامة ،وعلى التربية الفكرية فيما يتعلق بالنظر االجتهادي بصفة خاصة؛ ولذلك فإنها
تمثل أهمية كبيرة في النظام التربوي في جانبه الفكري.
ويأتي على رأس هذه العلوم المنهجية الشرعية علم أصول الفقه ،فهو ذلك العلم الذي
تستخرج فيه األحكام الشرعية من أدلتها ،وهذه العملية تحتاج إلى نظر عميق يقوم على
جمع األدلة في القضية الواحدة على أوسع نطاق ممكن ،ثم المقارنة بينها ،والتحقق منها
بالتمحيص والنقد ،ثم بالترجيح لما هو أدعى إلى تحقيق المصلحة ،وفي ذلك كله مران
للعقل في التفكير على النظر الفسيح ،وعلى العود بالجزئيات إلى الكليات ،وعلى المقابلة
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والتب ّين ،وكل ذلك يفضي إلى الخصال المبتغاة من التربية الفكرية بواسطة هذا العلم الذي
قال فيه ابن خلدون مشيرا إلى هذه اآلثار التي يحدثها في الفكر«:أصول الفقه من أعظم
العلوم الشرعية وأج ّلها قدرا ،وأكثرها فائدة).«(8

ويلحق بعلم أصول الفقه علم الخالفيات والجدل .أما الخالفيات فهو العلم الذي
تفحص كل رأي
ينظر فيما وقع من الخالف بين األئمة المجتهدين في تقرير األحكام ،ليقع ّ
فيما استند إليه من دليل ومناقشته في ذلك االستناد والمقارنة بينه وبين الرأي المخالف له
في مستنده ،والمقارنة بين هذا وذاك لالنتهاء إلى تصويب هذا أو تخطئة ذاك .وأما الجدل
فهو العلم الذي يضبط أصول المناظرة بين المتناظرين ،ويضع لها القواعد التي تجري
الحق .وكل
عليها لتكون موضوعية ،وليكون االستدالل فيها جاريا على ما يوصل إلى
ّ
من الخالفيات والجدل يربي العقل على التأ ّمل والمقارنة والنقد ،وينمي فيه القدرة على
االستدالل ،ويكسبه ملكة التمييز بين الصواب والخطإ ،ففيهما تربية فكرية كبيرة الفائدة في
النظر الشرعي خصوصا وفي القدرة على التفكير عموما).(9
ومن العلوم الشرعية المنهجية المفيدة في التربية الفكرية علم القواعد الفقهية ،فهو علم
يعمد إلى الجزئيات والتفاصيل الكثيرة في أحكام الشرع ليستنتج منها القواعد الكلية التي
تجمعها كلها ،ثم يكون لتلك القواعد تطبيقات في المستجد من تفاصيل األحداث ،ومن
شأن هذا العلم أن يكون فيه مران للعقل على النظر الكلي الذي يجرد المبادئ والقوانين من
ينزل القانون الكلي على تفاصيل األحداث ،وفي كل ذلك
الجزئيات والتفاصيل ،ثم الذي ّ
تربية فكرية تكسب الفكر ملكة في النظر الشرعي ّ
ترشد االجتهاد وتهدي بأكبر قدر ممكن
إلى الصواب.
ومن تلك العلوم المنهجية علم مقاصد الشريعة ،وهو العلم الذي يضبط مقاصد الشريعة
من أحكامها ،ويرشد إلى الكيفيات التي تستخرج بها األحكام لتكون محققة لمقاصدها
التي هي الغاية منها ،وباإلضافة إلى ما في هذا العلم من فائدة عظيمة في ترشيد األحكام
فإن فيه فائدة كبيرة في تربية الفكر على النظر إلى المآالت وعلى إقامة الموازنات وعلى
األخذ باألولويات ،وتلك تربية ال تقتصر فائدتها على النظر الشرعي وإنما تتعدى فائدتها إلى
مجمل النظر العقلي بصفة عامة .ومثل ذلك يمكن أن يقال في علوم منهجية شرعية أخرى
مثل علم الفقه المقارن ،وعلم مقارنة األديان وما هو في حكمها مما له تعلق بالمنهجية في
النظر والبحث ،فهي كلها صالحة بقدر كبير لتقوم بدور تربوي فكري على الصفات التي

((( نفس المصدر ـ المقدمة387:
((( راجع نفس المصدر390 :
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شرحناها سالفا ،فينبغي أن يكون لها حضور ب ّين في المناهج العلمية التي يقوم عليها النظام
التربوي المبتغى.
 2ـ التربية الفكرية بالمنهج الحواري

المقصود بالمنهج الحواري أن تكون العملية التعليمية قائمة في تبليغ المعلومات
إلى المتعلمين على التداول بين المعلم والمتعلم ،بحيث يكون للمتعلم دور في التلقي
باالستفسار أو باالستنتاج أو بإبداء الرأي أو بالمعارضة أو بالتعقيب أو بأي طريقة تكون له
بها مشاركة إيجابية في تعلم ما لم يكن يعلم ،فتتنزل المعلومة في عقله وهو طرف فاعل في
انتقالها من مصدرها إليه ،ومسهم بجهد في انتقالها إليه واستقرارها في ذهنه.

ويقابل هذا المنهج الحواري المنهج التلقيني الذي يكون فيه المتعلم مكتفيا بدور القبول
لما يلقى إليه من المعلومات ،ويكون المعلم هو الفاعل الوحيد في انتقال المعلومة منه إلى
المتعلم ،فتنتفي في هذه الحالة المشاركة بين الطرفين في نقل المعرفة من مصدرها إلى
مستقرها في أذهان المتعلمين ،لتكون العملية التعليمية متجهة في اتجاه واحد هو االتجاه
من المعلم الناقل إلى المتعلم القابل لما ينقل إليه.
وهذا المنهج الحواري هو المنهج التربوي الذي دعا إليه القرآن الكريم تأصيال ،والذي
عرض منه نماذج كثيرة تطبيقا كما تمثل في المشاهد الحوارية الكثيرة التي كان الهدف منها
تبليغ علم بحقيقة دينية ،أو إقناعا بها ،أو ردا لشبهة تتعلق بها ،سواء كان ذلك متعلقا بتعليم
داخلي بين أطراف من المؤمنين ،أو بتعليم غير المؤمنين إلقناعهم بحقائق اإليمان ،واألمثلة
لهذه المشاهد الحوارية التعليمية في القرآن الكريم أمثلة مستفيضة.

وقد جرت السنة النبوية على هذا المنهج الحواري في التعليم ،فقد كان الرسول الكريم
يعلم أصحابه في أغلب األحوال بأسلوب الحوار ،أسئلة تلقى إليهم ويطلب منهم الجواب
عليها ،أو استنهاضا ألذهانهم كي تقبل على ما يقول بتي ّقظ وتح ّفز ،أو طلبا إلبداء رأي في
مسألة من المسائل تعرض فيها مقاالتهم ثم يقرهم على الوجه الذي يكون هو الحق فيها ،أو
بغير ذلك من األساليب النبوية الكثيرة التي تلتقي عند جعل المتعلم طرفا في التعلم يسهم
في تحصيل الحقيقة عند تداولها بين النبي المعلم وأصحابه المتعلمين).(10
( ((1ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث النبوي من أن النبي ﷺ قال ألصحابه «:إن من الشجر شجرة ال
يسقط ورقها ،وهي مثل المؤمن ،حدثوني ما هي؟ قال  عبد اﷲ   بن عمر :فوقع الناس في شجر البوادي
ووقع في نفسي أنها النخلة فقال النبيﷺهي النخلة فاستحييت أن أقول قالعبد اﷲفحدثتعمربالذي
وقع في نفسي فقال ألن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا» أخرجه الترمذي في األمثال عن
رسول الله ﷺ.
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وقد كان هذا المنهج الحواري في التعليم الذي أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية
هو المنهج الذي جرت عليه التربية اإلسالمية في عمومها ،حتى ليمكن القول إن هذه التربية
التعليمية هي تربية قائمة على منهجية الحوار ،فقد نقلت إلينا مدونات التراث أن مدارسة
العلم كانت عبر العصور حوارا بين الشيوخ وتالميذهم ،ولذلك أثر ب ّين في المؤلفات في
مختلف العلوم اإلسالمية ،حيث تشيع فيها المقاولة على صيغة :فإن قلت  ...قلنا .،...
ولترسخ هذا المنهج في الثقافة اإلسالمية أصبح الحوار يفترض الرأي المعارض افتراضا
ّ
إن لم يكن له وجود في الواقع.
ومن طريف ما هو معبر أشدّ تعبير على هذا األمر ما نقل عن إمام جامع الزيتونة محمد
بن عرفة الورغمي ( ت  803هـ) من أنه كان إثر دروسه بالجامع يعود إلى بيته بكتب يقضي
قسطا من ليله في قراءتها ،فاشتكت زوجته من ذلك حا ّثة إياه على أن يأخذ حقه من النوم
فأجابها قائال :كيف أنام وأنا سأصبح بين أسدين األ ّبي بعقله والبسيلي بنقله ،مشيرا إلى
تلميذين من تالميذه فيما يدل على أن العملية التعليمية التي يقوم بها كانت تقوم على الحوار
بينه وبين تالميذه.

ولم يكن هذا المنهج الحواري الذي أرشد إليه الدين مبنيا على تلقائية غير معلومة األصل
والمنتهى ،بل هو مبني على حكمة بليغة في سببه وفي مآله يمكن بالتأ ّمل تب ّينها لتكون أصال
ُيبنى عليها هذا المنهج ليكون منهجا مشروعا في التعليمُ ،ير ّد إليه النظام التربوي التعليمي
كلما ظهر فيه خلل أو بدا عنه حياد ،كما هو الحال عند انحدار الحضارة اإلسالمية وانحدار
النظام التربوي معها ،وكما هو حال الكثير إن لم نقل األكثر من النظم التربوية المعتمدة اليوم
في البالد العربية ،وخاصة منها ما يتعلق بالتعليم الديني ،توهما لكون هذا التعليم مهمته أن
يلقن المتعلم فيه معارف الدين دون تساؤل أو نقاش أو إبداء رأي ،وهو ما أدى فيما نقدر إلى
ضعف شديد في الفكر عموما وفي الفكر الشرعي خصوصا.

أما الحكمة في أصل هذا المنهج الحواري فهي أن اﷲ تعالى خلق اإلنسان وفي فطرته
زاد من بعض الحقائق كما هي حقيقة التوحيد
زاد من المبادئ المعرفية الكلية ،بل في فطرته
َ ْ َ َ َ َ ُّ َ
َ
آد َم من ُظ ُهوره ْم ُذ ّر َّيتَ ُهمْ
َ
التي أشارت إليه آية العهد في قوله تعالى﴿:وإِذ أخذ ربك ِمن ب ِني
ِ
ِِ ِ
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ّ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َْ
وأشهدهم على أنف ِس ِهم ألست بِربِكم قالوا بلى ش ِهدنا أن تقولوا يوم ال ِقيام ِة ِإنا كنا عن
َه َذا َغافِل َ
ين﴾ (األعراف ،)172/وكما جاء في قوله ﷺ«:كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
ِ
)(11
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» .
( ((1أخرجه البخاري ،باب ما قيل في أوالد المشركين
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إن هذه الفطرة التي خلق عليها اإلنسان تجعل من العملية التعليمية عملية تفاعل بين
المعلم والمتعلم ،حيث يعمد المعلم إلى تحريك ما في العقول بحسب فطرتها من قوة بل
من علم لتبنى عليها وبواسطتها كل المعارف التي يتلقاها المتعلم ،وذلك فيما يشبه عملية
سجل
توليد لما في النفوس من استعدادات لتكون هي المشاركة في القبول ال مجرد صفحة ُي ّ
عليها ما يرد من خارجها ،فعلى هذه المعاني ُبني ذلك الحوار النبوي المنتهج في التعليم،
وغير بعيد منه ما قيل من ِقبل بعض فالسفة اليونان من أن العلم تذكر والجهل نسيان ،وما بنى
عليه سقراط فلسفته التعليمية القائمة على توليد المعارف من المتعلمين ال إسقاطها عليهم
من خارجهم.
وأما الحكمة في منتهى هذا المنهج فهي التي من أجلها أدرجناه ضمن هذا المقام ،وهي
المتعلقة باألثر التربوي للمنهجية الحوارية في التعليم ،فلهذه المنهجية آثار تربوية بالغة
األهمية ،وهي آثار متعددة الجوانب ،يتعلق بعضها بالبناء النفسي لشخصية المتعلم ،ويتعلق
أهم تلك اآلثار ما يتعلق بالبناء الفكري ،وهو
بعضها اآلخر بالبناء العلمي المعرفي ،ومن ّ
موضوع حديثنا في هذا المقام.

إن للحوار أهمية بالغة في البناء الفكري للمتعلمين؛ ذلك ألن الحوار من شأنه أن يربي
ويمرنه على النقد بامتحان األفكار المقابلة ،ويكسبه القدرة على
العقل على التيقظ الدائمّ ،
االستدالل لنصرة الرأي ،وذلك باإلضافة إلى توفير الفرص للتحرر من الموجهات الخارجية،
واالنطالق للتعامل مع ما تقتضيه المعطيات الذاتية في موضوع الحوار ،وكل ذلك ينتهي
إلى أن يكتسب العقل في مسيرة التفكير ملكات من الخصال التي أشرنا إليها سابقا يكون
بها قادرا على المضي في البحث عن الحقيقة بما يبلغه إلى درجة الريادة واالبتكار ،وذلك
بدل أن يبقى في حال التلقين مقتصرا على الحفظ لما ُيلقى إليه ،والتقليد لما ُيلقنه من ِقبل
المعلمين لما عهده وتربى عليه من االنتظار لما ُيعطى من المعلومات دون تح ّفز للمشاركة،
وال سعي للتحصيل من خالل الحوار.
والشاهد ّ
الدال على ذلك ّ
أن التربية اإلسالمية لما كانت تربية حوارية في عمومها على
عهد االزدهار الحضاري ،فإنها أنتجت عقوال كان لها في الفكر العلمي عامة وفي الفكر
الشرعي خاصة مقام الريادة واالبتكار كما تمثل في تلك العلوم االختراعية التي أنتجتها ،فلما
انتهى األمر التربوي إلى التلقين والحفظ والترديد تو ّقف الفكر اإلسالمي أو كاد عن الريادة،
وانتهى إلى التقليد ،وسقط في العطالة عن اإلنتاج ،وهو ما كان ّ
محل شكاة البن خلدون
حينما ّأرخ للفكر التربوي من حيث هذا الجانب ،فقال ناصحا بالعودة إلى منهجية الحوار
والمناظرة «:وأيسر طرق هذه الملكة [ ملكة الحذق في العلوم ] فتق اللسان بالمحاورة
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يقرب شأنها ويحصل مرامها») ،(12فالمحاورة على
والمناظرة في المسائل العلمية ،فهو الذي ّ
تكون العقل على ملكة الحذق في العلوم ،وليس المقصود بذلك
رأي ابن خلدون هي التي ّ
المكونة للملكة والتي تمكن العقل من تجاوز المعهود لريادة
إال تلك الصفات الفكرية
ّ
المجهول واكتشاف الحقيقة فيه.

وليست المنهجية الحوارية بمقتصرة على علم معين من العلوم التي يقع تدريسها
للمتعلمين ،وإنما هي منهج عام في كل العلوم على اختالفها ،بحيث تقدّ م تلك العلوم
للمتعلمين بمنهجية حوارية ذات قواعد وأسس وضوابط تعصم من الفوضى ،وتحدد مقادير
مستمر للعقول المتعلمة من
ما يكون من التبليغ ليبنى عليه ما يكون بالحوار ،فإذا هو تكوين
ّ
أجل أن تكتسب الصفات التي ع ّبر عنها ابن خلدون بالملكة ،والتي تكون بها قادرة على
المضي في االكتشاف باستقالل عن المعلمين ،فهذا ما ينبغي أن يعود إليه أمر نظام التعليم
الشرعي المنشود استرجاعا للمنهج التربوي األصيل ،واستفادة من النظام التربوي الحديث
الذي له هو أيضا شأن في هذه المنهجية الحوارية المبتغاة.
 3ـ التربية الفكرية بالتع ّلم الذاتي

المقصود بالتعليم الذاتي أن يكون المتعلم مشاركا في تحصيل العلم بسعي يبذله في
ذلك واعتمادا على نفسه دون أن يكتفي بالتلقي المباشر من ِقبل المعلم ،فيصبح إذن هو
معلم نفسه بما يبذل من جهد في البحث عن المعلومة المقررة عليه في علم من العلوم ،أو
المكملة لتكوينه العلمي العام ،فيكون المتعلم بهذا النمط متلقيا من معلمه من جهة ومنفتحا
على مجال المعرفة بذاته من جهة أخرى ،فهو حلقة بين دائرتين في العملية التعليمية ،يلتفت
في إحداها إلى المعلومة ليأخذها من معلمه ،ويلتفت في األخرى إلى المعلومة ليأخذها
بذاته من مظانها.
ويقابل هذا التعليم الذاتي أن يكون المتعلم معتمدا في التحصيل العلمي بصفة كلية على
المعلم ،فهو الذي يبحث له عن المعلومات ويزوده بها عن طريق البالغ التربوي ،فتكون
العملية التعليمية إذن منحصرة في دائرة واحدة هي البالغ من ِقبل المعلم والتلقي من ِقبل
المتعلم دون أن يكون لهذا المتعلم انفتاح ذاتي على مجال المعرفة في دائرة أخرى غير دائرة
المعلم والمتعلم.
وبحسب ما أعلم فإن التراث التربوي اإلسالمي ليس فيه اهتمام مقدر بهذا التعلم الذاتي،
بل لعل هذا النمط من التعلم كان مذموما في هذا التراث ،والقيمة كل القيمة في عملية التعلم

( ((1ابن خلدون ـ المقدمة370 :
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أعطيت ألخذ العلم من أفواه الشيوخ المعلمين ،فالعلم الحاصل بهذه الطريقة هو العلم
الموثوق به ،أما العلم الحاصل بالتعلم الذاتي فال ثقة فيه ،ولذلك شاعت عبارات تلخص
هذا المنحى كقولهم :ال بدّ من شيخ يريك شخوصها ،وقولهم :ال تأخذ القرآن من مصحفي
وال العلم من صحفي ،أي ذلك الذي حصل علمه من المصادر المكتوبة ،وقد ال يغير من
هذه الصورة ما كان يسعى فيه طالب العلم من مراجعات في الكتب وتنقيبا على المسائل
مثل ما كان يفعله تالميذ ابن عرفة في القصة اآلنفة الذكر تحضيرا لما سيلقى في الدرس من
ِقبل الشيخ ،فهو مندرج ضمن التعلم بطريق البالغ المباشر من المعلم.

ولعل هذه الثغرة التعليمية ناشئة من ذلك الدور الكبير الذي أعطي للجانب التربوي في
العملية التعليمية ،فالتعليم في النظام التربوي التراثي إنما هو تربية بالدرجة األولى ،وهو
ما يشير إليه تسمية المعلم في المراحل األولى بالمؤدب بما يحمله هذا اللفظ من حمولة
تربوية ،وحينما يكون التعليم مقصودا به التربية بالدرجة األولى فإنه ال يكون محققا لهدفه إال
عن طريق المعلم الذي يقوم بدور المربي أوال ثم بدور المعلم ثانيا ،وال يبقى في هذه الحالة
من قيمة تذكر لتعلم ذاتي ال تتم فيه عملية تربوية يقوم بها الشيخ المربي.
ولكن التربية الحديثة أولت اهتماما بالغا بالتعلم الذاتي ،وجعلته جزءا من برامج التعليم،
حيث يك ّلف المتعلم منذ مراحله األولى بأن يكون له سعي ذاتي لتحصيل المعرفة ،ويتطور
ذلك بتطور درجات التعليم ،وهو المتمثل في تكليف الطالب بإجراء بحوث ودراسات في
مسائل محددة ،والقيام باستبيانات ميدانية ،وإنجاز مشاريع علمية ،حتى تنتهي بما أصبح
يعرف ببحث التخرج ،وهو الذي يشهد للطالب بأنه أصبح قادرا على االعتماد على نفسه
في التحصيل ،وقادرا على أن يدخل ميدان الحياة العامة بما حصل من علم وبما هو مه ّيأ
لتحصيله بنفسه.

وإذا كانت منهجية التعليم الذاتي بشروطها وضوابطها تنشأ منها فوائد تربوية كثيرة تتعلق
وحب البحث والدربة عليه ّ
فإن الفائدة التربوية األهم التي
ببناء الشخصية والثقة في النفس
ّ
ّ
مظان
تنشأ عنها فيما نقدر هي التربية الفكرية؛ ذلك ألن هذه المنهجية تجعل المتعلم يقتحم
المعرفة بنفسه ،فيكون فكره متحررا من القيود الضاغطة عليه من تلقاء التعليم اللصيق
المستديم ،فينشأ شيئا فشيئا على التعامل المباشر مع الما ّدة العلمية التي يتعامل معها دون
اإللزام الخارجي من ِقبل المعلم لتتكون لديه صفة الحرية الفكرية في البحث ،وهي الصفة
الهامة التي تعتبر مفتاح الفكر المبتغى تأسيسه في المتعلمين.
كم من المعلومات
وحينما يقتحم المتعلم مجال البحث الذاتي فسيجد نفسه يتعامل مع ّ
قد يكون بين مفرداتها تعارض أو تناقض أو تفاوت في القوة والضعف ،وحينئذ سيكون
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مضطرا ألن يقابل بينها ،وأن يحاكمها إلى بعضها ،وأن يمحصها بالنقد لينتهي فيها إلى رأي
يمرن العقل في
جامع أو ّ
مرجح ،وبالدربة المتواصلة على هذا النهج تحت إشراف المربين ُ
ِ
مسيرة التفكير على صفة من المقارنة النقدية بدل أن ينشأ قانعا بما ُيلقى إليه من قبل المعلم
على أنه هو الحق الذي ينبغي االقتصار عليه فتتمكّن فيه صفة األحادية في النظر والخ ّطية
في المنهج.

ومنهجية التعلم الذاتي تجعل المتعلم شغوفا بالبحث عن الحقيقة ،متطلعا دوما إلى
اكتشاف ما لم يكن يعلم ،وهو ما يدفعه إلى ارتياد المجاالت البكر من مجاالت المعرفة
ليأتي فيها بجديد غير معهود ،فتتكون لديه إذن صفة من الفكر الرائد المبتكر الذي يتطلع إلى
اآلفاق الرحبة وال يبقى حبيسا فيما هو معهود ،وهذا الفكر هو الذي يهدف المشروع التربوي
المبتغى إلى تأسيسه ليتكون الجيل اإلسالمي الرائد الذي يتحمل مسؤولية النهضة ،تلك التي
تتم إال بالعقول الرائدة المبتكرة ،وأما العقول التي تكون سجينة المعهود نتيجة التربية التي
ال ّ
تقتصر على التلقي فإنها ال تقدر على القيام بهذه المهمة.

ويجدر أن نن ّبه إلى ّ
تتم بصفة عشوائية تتحكم فيها التلقائية
أن عملية التعلم الذاتي ال ّ
واالرتجالية ،وإنما تكون جزءا مبرمجا من العملية التعليمية العامة ،تخضع لقواعد
وضوابط ،وتتم عبر توجيهات تربوية ومراقبة مستمرة وإشراف جاد من ِقبل القيمين على
التربية ،كما أنها تكون متطورة تصاعديا بتطور أعمار المتعلمين وتقدم درجاتهم في التعلم،
فيتوسع حجمها بقدر تقدم المتعلمين في الدرجات التعليمية ،وبقدر نموهم في الملكات
العلمية ،وربما أخذت هذه العملية في أطوارها األولى طابع التمرين على التعلم ،ثم انتهت
في أطوارها المتقدمة إلى أن يكون المتعلم مسؤوال على نفسه بصفة أساسية على التحصيل
العلمي في قسم من المقررات العلمية المطالب بها ،وال يكون للمعلم من دور في ذلك
القسم سوى التوجيه العام والمراقبة غير المباشرة.
يخصص في المنهاج التربوي بصفة مقصودة
وعلى هذا األساس فينبغي فيما نقدر أن
ّ
ومدروسة قسم من المعلومات في كل المواد أو في بعضها يكون المتعلم مطالبا بأن يحصله
بنفسه وفق توجيهات مرسومة ،ويكون مسؤوال عنه في التقييم االختباري ،ويكون هذا القسم
متناسبا مع األعمار والدرجات العلمية ،ولكنه متطور بحسب تلك األعمار والدرجات ،متنام
بتقدمها ،حتى إذا ما انتهت مراحل التعليم كان المتعلم قادرا بنفسه على البحث المبدع .وقد
كان بعض أساتذتنا في الجامعة يرفعون لنا شعار هو « ّ
أن االمتحان في المقرر ال في المقروء»
وهو شعار موفق في داللته على التعلم الذاتي ،غير أنه كان في الغالب يقال اعتذارا عن
التقصير في استكمال المقرر بالتدريس ،ولم يكن معبرا عن منهج في التعليم الذاتي يتم وفق
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ضوابط وقواعد وتوجيهات ومتابعة ،فإذا ما أصبح ذلك الشعار مواطئا لهذه المقتضيات فإننا
نكون بإزاء منهج في التعليم الذاتي يربي الفكر تربية تؤدي به إلى الريادة واالبتكار ،وذلك
هو المبتغى من التربية الفكرية التي نريد.

المقرر في المراحل
ومما ينبغي التخ ّلص منه تحقيقا لهذا التع ّلم الذاتي ما يعرف بالكتاب
ّ
المقرر مميت لملكة الطالب ومميت إلبداع األستاذ،
الجامعية؛ ذلك ألن هذا الكتاب
ّ
همة البحث عن الجديد الذي يفيد به طالّبه،
فاألستاذ يركن بسببه إلى الكسل فتخفت فيه ّ
المكرر .والطالب يقعد به هذا الكتاب
وينتهي األمر إلى تلقين بارد مكرور لما في الكتاب
ّ
المقررة عليه ،وذلك باإلضافة إلى أنّه ير ّبي عقله على
المقرر عن أن يبحث عن المعلومات
ّ
ّ
تتكون فيه ملكة المقارنة والنقد .وإذا
األسلوب الواحد والرأي الواحد والوجهة الواحدة فال ّ
كان التعليم التقليدي قديما ينتهج منهج دراسة الكتاب الواحد ّ
فإن درس هذا الكتاب كان
موسعا يقع فيه االنطالق من المسائل المدرجة فيه إلى نظائرها في الكثير من الكتب
درسا ّ
األخرى ،وذلك مما يخ ّفف كثيرا من سلبيات هذا المنهج.

المقرر هو المنهج المبني على اعتماد المسائل محورا
والمنهج البديل لمنهج الكتاب
ّ
موجها إلى مظانّها
للدرس ،فيقوم األستاذ ببيان األفكار الكبرى األساسية في تلك المسائل ّ
في مصادرها ومراجعها ،ويكون على الطالب أن يسعى ذاتيا الستكمال المعلومات فيها من
تلك المصادر والمراجع حتى يكون في آخر المطاف هو الذي يؤ ّلف الما ّدة التي سيقع فيها
االختبار في سفر جامع بين ما أدلى به األستاذ وما سعى هو في تحصيله ،فيكون إذن قد ا ّطلع
ّ
فتتكون
المظان التي رجع إليها على وجهات نظر متعدّ دة وعلى آراء واجتهادات مختلفة
في
ّ
فيه ملكة من المقارنة والتمييز يتمكّن بها من التفكير الشرعي تفكيرا يه ّيئه لالجتهاد ويخرجه
من دائرة الجمود والتقليد.
بهذه الطرق المنهجية إدراجا للعلوم المنهجية عقلية ونقلية ،وانبناء على الحوار
والمناظرة ،واعتمادا للتعلم الذاتي ،وربما بطرق أخرى تضاف إليها يمكن تربية الفكر التربية
التي تصوغه على تلك الخصال التي شرحناها سابقا ،تحررا في النظر ،وسعة في األفق،
وك ّلية في التقدير ،ومقارنة نقدية في الحكم ،فيكون إذن الفكر المبتغى من المشروع التربوي
خاصة إحياء للفكر اإلسالمي األصيل الذي أثبتت التجربة نجاعته
عا ّمة والتربوي الشرعي ّ
في البناء الحضاري ،واستفادة من مكتسبات التربية الحديثة في هذا الشأن بما يعزز التربية
األصيلة ويخدم أغراضها.
واﷲ ولي التوفيق

فعال لمقررات
نحو تطوير ّ
كليات الشريعة
«الثقافة اإلسالمية في كلية الشريعة بجامعة قطر نموذج ًا »

((( (((

د .محمد أبو بكر المصلح
أستاذ بجامعة قطر

ا�ستهالل:
إن قضية تطوير مقررات كليات الشريعة قضية قديمة جديدة ،فقد حظيت باهتمام ثلة من
السابقين ،وما زالت تحظى باهتمام كثير من المعاصرين ،وقد كتبت فيها كتب وأبحاث،
وعقدت لها ندوات ومؤتمرات ،وشكلت ألجلها فرق عمل ولجان في العديد من األقطار.
ورغم أن هناك مشاريع عدة في عدد من كليات الشريعة رفعت راية التطوير ودعت إلى
اإلصالح والتغيير ،إال أن هذه المشاريع ال يبدو أنها حققت التطوير المنشود وال اإلصالح
المقصود بالنظر إلى نوعية مخرجات هذه الكليات في ضوء ما هو مرتقب منها والغايات
التي من أجلها نشأت والتحديات التي ينبغي أن تتعاطى معها .فما السر في ذلك؟

على غرار المقولة المع ِّبرة المشهورة لرابعة العدوية – رحمها اﷲ ـ «استغفارنا يحتاج إلى
استغفار» نقول إن «تطويرنا يحتاج إلى تطوير» ،ذلك أنه يفتقر إلى روح التطوير وجوهره أال
وهو الفاعلية .فما معايير التطوير الف ّعال؟

((( أثبتنا هنا لفظ «نموذج» وليس «أنموذج» بناء على ما جاء في «قاموس المحيط» للفيروز آبادي:
معرب ،و»األنموذج» لحن.
(النموذج) بفتح النون مثال الشيء ّ
((( أنجزت هذه الورقة في صيغتها الراهنة بتاريخ 4-7-1437هـ ،الموافق 11-4-2016م.

160

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

هذه الورقة ترمي إلى تسليط الضوء على معايير التطوير الف ّعال ،وبلورة موجهات هادية
ومقترحات عملية لتطوير «مقرر الثقافة اإلسالمية بكلية الشريعة بجامعة قطر»تطوير ًا ف ّعاالً
شك ً
ال ومضمون ًا ونهج ًا تدريسي ًا في ضوء تلك المعايير ،ومن ثم تقديمه كنموذج للتطوير
الف ّعال الذي ننشده في سائر مقررات كليات الشريعة.
ولتحقيق الغرض المنشود؛ سنتناول في هذه الورقة – بعون اﷲ ـ القضايا والموضوعات
اآلتية:
* مدى الحاجة للتطوير والتطوير الف ّعال على وجه التحديد

* السياق التاريخي لنشأة «مقرر الثقافة اإلسالمية» في الجامعات وأهمية استحضار هذا
السياق في تقويم واقع المقرر وفي عملية التطوير المنشود له
* نبذة عن تجربة جامعة قطر في تدريس «مقرر الثقافة اإلسالمية» وأبرز التحوالت في
هذه التجربة ومناقشة هذه التحوالت

* معايير التطوير الف ّعال الذي ننشده وندعو إليه وكيفية توظيفها في تطوير «مقرر الثقافة
اإلسالمية» شك ً
ال ومضمون ًا ونهج ًا تدريسي ًا
* مستقبل مقرر «الثقافة اإلسالمية» في جامعة قطر في ضوء المستجدات

حول منهجية الورقة:
األمر الذي سنتحرى االلتزام به في هذه الورقة هو أن تكون المقترحات التطويرية لمقرر
الثقافة اإلسالمية مبنية في ضوء فلسفة بناء له أسس منهجية وأركان فكرية وقواعد علمية
وشواهد تطبيقية ،مرتبطة بمجال الفاعلية في التعليم ،وسنبذل الوسع – بعون اﷲ ـ ألن تكون
األسس واألركان التي تبنى عليها هذه المقترحات متينة وراسخة ،ومستندة إلى معطيات
الفكر اإلداري والتربوي ،ومعززة بتجربة ذاتية لها دالالت مهمة ،ومتجاوزة إلشكاالت
تجارب أخرى غير فاعلة إن وزنت بمعايير الفاعلية التي ستكشف عنها الورقة والتي
سنقوم به الوضع الراهن لمقرر الثقافة اإلسالمية
ستكون بمثابة «الميزان المنهجي» الذي
ّ
بجامعة قطر ،كما سنع ّير به المقترحات التطويرية التي سنطرحها في الورقة .وبهذا «الميزان
المنهجي» تتميز هذه الورقة عن جميع ما وقعنا عليه من دراسات((( تتناول قضية تطوير
((( أنظر ،على سبيل المثال؛ شاهين ،سلطان بن علي محمد (1435هـ) ،الثقافة اإلسالمية وحاجة
الطالب الجامعي إليها :رؤية مستقبلية لمقررات الثقافة اإلسالمية في جامعة طيبة ،مجلة جامعة طيبة لآلداب
والعلوم اإلنسانية ،السنة الثانية ،العدد .4
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مقرر الثقافة اإلسالمية ،ذلك أنها تتناول القضية من مدخل تعريف الثقافة اإلسالمية ،وهو
مدخل فيه إشكال سنكشف عنه عند عرضنا لسياق مقرر الثقافة اإلسالمية في الجامعات.

وإننا نعتقد أن ما سنطرحه في هذه الورقة من موجهات وأركان ومعايير للتطوير الف ّعال
يمكن االستفادة منها وتوظيفها ليس في تطوير مقررات الثقافة اإلسالمية فحسب وإنما
في تطوير كل مقررات كليات الشريعة كذلك؛ بل وتطوير كل مقرر جامعي ـ مع مراعاة ما
تقتضيه خصوصية كل مقرر ـ وذلك ألن هذه الموجهات واألركان والمعايير تدخل في دائرة
السنن التي ال تتغير وال تتبدل باعتبار أنها من سنن الفاعلية.
حدود الورقة:
في مقدمة كتابه «مشكلة الثقافة» يقول األستاذ مالك بن نبي – رحمه اﷲ – في سياق
بيانه لإلشكالية التي تناولها في الكتاب أنه «قد تناول القضية من زاوية جديدة ،ألنه كان
أثناء دراسته منقاد ًا بشعور من يبحث عن ضالة»((( .ونحن طوال تفكيرنا وبحثنا وانشغالنا
واهتمامنا في موضوع هذه الورقة منذ أمد ليس بقريب كنا – وما زلنا ـ منقادين بشعور من
يبحث عن ضالة ،ومستلهمين المعنى الصحيح فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي اﷲ
عنه مرفوع ًا – وإن كان بسند ُحكم عليه بالضعف((( – «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث
وجدها فهو أحق بها» ،فلذا؛ نأمل أن يكون تناولنا لموضوع هذه الورقة من زاوية جديدة
كذلك.

وال يسع المقام في هذه الورقة أن نعرض كل محطات رحلتنا الطويلة نسبي ًا في البحث
عن ضالتنا ،وال كل ما استوقفنا فيها وما استفدناه منها وما عانيناه خاللها ،ولكننا سنسجل هنا
بعض ما استخلصناه من نتائج التفكير والتفاكر والتساؤل والبحث واالنشغال واالهتمام في
الموضوع طوال رحلتنا حتى حين كتابة هذه الورقة ،ونطرحه هنا على كل مهتم بقضية تطوير
«مقرر الثقافة اإلسالمية» بالخصوص ،وكل مهتم بقضية تطوير مقررات كليات الشريعة
بالعموم ،من باب «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه».
وهنا نؤكد أن الورقة ليست قائمة على ر ّدات األفعال المتشنجة ،وال االنطباعات
الشخصانية ،وال الحماس العابر ،وال األفكار المتسرعة ،وليست استعراض ًا للياقة فكرية،
وال ترف ًا علمي ًا ،لكنها ترمي باألساس إلى أن تقدم»خارطة طريق» و«دليال إرشاديا عمليا»

((( ابن نبي ،مالك (1985م)،مشكلة الثقافة ،دمشق :دار الفكر ،ص.11
((( انظر الدرر السنية (.)http://www.dorar.net
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للتطوير الف ّعال ،آملين وراجين أن تتحقق مما نطرحه هنا الفائدة المرجوة وأن تُجسد في
أرض الواقع تجسيد ًا يحقق التطوير الف ّعال المنشود بعون الله.

وعليه؛ فإنه ليس من ضمن حدود الورقة تقديم مشروع متكامل ومفصل لتطوير فعال
لمقرر الثقافة اإلسالمية ،وال الدخول في تفاصيل المحتوى الذي ينبغي أن يتضمنه المقرر،
وال تفاصيل النهج التدريسي الذي ينبغي أن ينتهجه القائمون على تدريس المقرر ،فذلك
عمل كبير ينبغي أن يقوم به فريق من المختصين في المجال ،ويحتاج إلى عقد «ورش عمل»
مطولة ،وهذا ما ستدعو إليه هذه الورقة التي تقدم نفسها باألساس على أنها «ورقة عمل
توجيهية»ألي مشروع تطويري للمقرر يرمي إلى الفاعلية ،وألي فريق عمل يطمح إلى
تحقيق تلك المهمة الكبيرة بفاعلية.
خ�صو�صية «مقرر الثقافة الإ�سالمية» في جامعة قطر:
أول ما ينبغي أن نضعه في االعتبار في هذه الورقة هو أن «مقرر الثقافة اإلسالمية» في
جامعة قطر له خصوصية من عدة نواح ،من أهمها :أنه مرآة كلية الشريعة المطلة على كل
الكليات األخرى لكونه متطلب ًا عام ًا على جميع الطالب والطالبات – أي ًا كانت كلياتهم
وتخصصاتهم ـ والذي يصل عددهم في الفصل الواحد إلى أكثر من ألفي طالب وطالبة في
الوقت الراهن .فلذا؛ يمكن أن نعتبر طالب الثقافة اإلسالمية»سفراء كلية الشريعة» في سائر
الكليات .وعليه؛ فهم إما أن يرجعوا بصورة رائعة وناصعة عن الكلية وأساتذتها والثقافة
اإلسالمية بشكل عام ،وإما أن يرجعوا بصورة سلبية قاتمة ومشوهة ومنفرة ،وهذا بحد ذاته
ويحمل القائمين على هذا المقرر مسؤولية جسيمة وأمانة عظيمة .ثم إن المقرر
تحد كبير،
ّ
من المفترض أن يتعاطى – وكما سنبين في هذه الورقة – مع تحد خطير متجدد يواجه كل
الطلبة بل كل الجيل ،مما يؤكد أهمية المقرر ،وضرورة تطويره بل ضرورة تطويره تطوير ًا
ف ّعاالً مستمر ًا بحيث يتعاطى بفاعلية مع التحدي الخطير والمتجدد.
لماذا التطوير؟
أول سؤال ينبغي أن نتناوله في أي مشروع تطويري هو :لماذا التطوير؟ ذلك أن من شروط
فاعلية التطوير أن توجد قناعة راسخة بضرورة التطوير عند الرامين إليه والقائمين عليه .إذ أن
هذه القناعة هي الوقود الذي يمد القائمين على أي مشروع تطويري بالطاقة الالزمة لتحقيق
ما يرمون إليه مهما واجهوا من تحديات وصعاب أثناء التطبيق .فلماذا ندعو للتطوير بل
التطوير الف ّعال؟
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�أو ً
الفعال �سمة الم�ؤ�س�سات الحية والمتجددة:
ال :التطوير ّ
إن المؤسسة الحية المتجددة هي التي تكون فيها بذرة ذاتية للتطور الف ّعال والتجدد
الدائم؛ بذرة تح َّفز بشمس اإلدارة الجادة الف ّعالة ،وتسقى بماء الخبرات الذاتية المخلصة،
وتخصب بالفكر اإلداري الحديث الموافق لسنن وقوانين الفاعلية .فالتطوير الف ّعال ليس
َّ
ً
نظام ًا جاهزا يجلب من الخارج ويفرض على المؤسسة بقرار علوي ملزم ،وليس التطوير
تقنيات مستوردة تشترى وتفرض على الموظفين فرض ًا ،بل التطوير الف ّعال روح تسري في
كيان المؤسسة وتمده بالحياة وتفجر طاقات وإبداعات كل المنتسبين لهذا الكيان .ولن
يتحقق التطوير الف ّعال مطلق ًا بجلب أكوام من إبداعات األمم المختلفة ،بل إنما يتحقق
بصناعة ذاتية لإلبداع واتباع سنن التطوير الف ّعال وقوانينه .ومن يشك في ذلك فعليه أن
يدرس تاريخ التطوير الف ّعال في المشرق والمغرب قديم ًا وحديث ًا.
فلذا؛ «أي مشروع تجويدي أو تطويري يجب أن يكون بداخله بذرة قابلة لتوليد التطوير
أو التجويد ذاتي ًا وبشكل متواصل ،والذي يستلزم بدوره نظام ًا يسمح بحدوث ذلك أوالً .كما
يقتضي أن يكون القائمون على النظام – السيما إداريوه – قادرين على المساعدة في إحداث
التلقيح الالزم باستمرار .ومن ثم الحرص على إتمام عمليات الوالدة بشكل طبيعي»(((.
إن عدم وجود مثل هذه البذرة في أي مشروع يؤدي بالضرورة إلى فقدان الروح والفاعلية
في المشروع ،وبالتالي يصاب بالضعف ومن ثم اإلخفاق ال محالة ،هذا إن لم يولد ميت ًا
ابتدا ًء .وهذا – في تقديرنا ـ أحد أهم أسرار موات كثير من المشاريع في مؤسساتنا ،وإن
تغنّى أصحابها بالتطوير ،ورفعوا شعارات التغيير ،وجاءوا بالخبراء األجانب من كل مكان.
الفعال:
الفعالة هو التطوير ّ
ثاني ًا :جوهر الإدارة ّ
إن جوهر اإلدارة الف ّعالة في أي مؤسسة هو التطوير الف ّعال لجوهر عمل المؤسسة ،فإن
لم يكن هناك تطوير ف ّعال في جوهر عمل المؤسسة – الذي من أجله قامت باألساس ـ فهذا
يعني بالضرورة أن اإلدارة ال تقوم بجوهر عملها .وعليه؛ فإن إدارة المؤسسة التعليمية التي ال
ترعى التطوير المستمر للبيئة التعليمية والتعلمية ـ بحيث تكون بيئة حية متجددة تتحقق فيها
األهداف التعليمية والتعلمية التي انبرت لتحقيقها بفاعلية ـ تصبح بالضرورة إدارة تسييرية
تهتم بسالسة العمل في المؤسسة وجعلها تسير ،بدل أن تكون إدارة قيادية تعنى أساس ًا
بتطوير عمليات التعليم والتعلم والذي هو جوهر عمل اإلدارة التعليمية(((.
((( المصلح ،إسماعيل (2002م) ،من أجل تميز التربية القطرية :إعادة هندسة للتفكير اإلداري المهيمن،
دراسة قدمت لمؤتمر «الجودة :الكفاءة واإلتقان والتميز» الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،الكويت،
ص .20
((( لمعرفة أبرز الفروق بين اإلدارة التسييرية واإلدارة القيادية في مجال التعليم؛ أنظر :المصلح ،إسماعيل
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الفعال يحقق للم�ؤ�س�سة مكا�سب نوعية:
ثالثا :التطوير ّ
إن المؤسسة الحية التي ترعى إدارتها التطوير الف ّعال تحقق مكاسب نوعية مستمرة ،إذ
أنها تعتبر بتراكم الخبرات ،وتستفيد من التطور المستمر في الفكر اإلداري والتربوي ،لكيال
تصبح ممارساتها عقيمة قد عفى عليها الزمن ،أو تتناقض مع معطيات العلم ،والسيما أن
العلم يكشف لنا ما يمكن أن نسميه «سنن الفاعلية» التي من عرفها واتبعها وتناغم معها
تحقق بالفاعلية وجنى نتائج إيجابية ال محالة ،ومن جهلها وصادمها وعارضها لم يتحقق
بالفاعلية وجنى نتائج سلبية بالضرورة ،ذلك أنها ـ كسائر السنن والنواميس الكونية ـ سنن
ثابتة غالبة ال تحابي أحد ًا وال تتنكر ألحد ،فرد ًا كان أو جماعة.
والمؤسسة الحية التي ترعى إدارتها التطوير الف ّعال تستجيب للتحديات التي تواجهها
والمستجدات التي تعنيها على الدوام ،فلذا؛ تراها تشخص باستمرار التحديات وترصد
المستجدات وتتعاطى معها ،وتستثمر الفرص المتاحة واإلمكانات المتوفرة أحسن استثمار،
وتعالج اإلشكاالت والثغرات التي تعاني منها وتتعاطى معها بأكمل وجه ،كما تراها تجدد
الدافعية وتستثير المحفزات في كل حين.
الفعال من مقت�ضيات الإتقان والإح�سان:
رابع ًا :التطوير ّ
وأخير ًا؛ إن اإلتقان واإلحسان في العمل المؤسسي يقتضيان التطوير الف ّعال .ونحن
مطالبون شرع ًا باإلتقان في كل عمل تحقيق ًا لقول النبي ﷺ« :إن اﷲ يحب إذا عمل أحدكم
ً
عم ً
امتثاال لقول النبي ﷺ« :إن اﷲ
ال أن يتقنه»((( ،كما أننا مطالبون باإلحسان في كل شيء
كتب اإلحسان على كل شيء»((( ،بل إن ميزان االبتالء الذي هو مقصد من مقاصد هذه
الحياة الدنيا هو عمل «األحسن» ،كما قال اﷲ تعالى« :الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
أيكم أحسن عمالً» (الملك.)2:وبنا ًء على ما تقدم؛ فإن التطوير فريضة شرعية ومهمة إدارية
وضرورة واقعية ومسؤولية مشتركة ومصلحة عامة.
ال�سياق التاريخي لمقرر الثقافة الإ�سالمية:
قبل الشروع في عرض السياق التاريخي لمقرر الثقافة اإلسالمية ،يجدر بنا أن نتعاطى مع
السؤال اآلتي:
(1999م) ،إدارة المدرسة القطرية من التسيير إلى التطوير ،دراسة قدمت للمؤتمر األول حول «اإلدارة
التربوية والمتطلبات المستقبلية» ،كلية التربية ،جامعة الكويت.
((( أخرجه أبو يعلى والطبراني ،وقد صححه األلباني في الصحيحة نظر ًا لشواهده.
((( رواه مسلم.
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ما �أهمية ا�ستح�ضار ال�سياق التاريخي؟
بما أن التطوير بذرة ،فال بد أوالً أن نقوم بحرث تربة المؤسسة لنغرس فيها البذرة حتى
تتمكن الجذور من التمدد الطبيعي في األعماق لتصل إلى المنابع األصيلة ،فترتوي وتنمو.
ومن هنا؛ فمن المهم بل من الضروري ونحن نسعى لتطوير مقرر الثقافة اإلسالمية – بل أي
مقرر ـ أن نستحضر السياق التاريخي لنشأة وتطور المقرر وذلك لالعتبارات الخمسة اآلتية:
* إدراك الظروف التاريخية والدوافع األصلية لنشأة المقرر
* إدراك مدى الحاجة للمقرر وخصوصيته

* إدراك الصلة بين دوافع النشأة وطبيعة المقرر وأهدافه
* مقارنة تحديات عصر النشأة مع التحديات المستجدة

* استخالص ما ينبغي مراعاته في عملية التطوير من تاريخ المقرر
�إطاللة على ال�سياق التاريخي العام لن�ش�أة المقرر:
في كتابه «الثقافة اإلسالمية في الجامعات»الصغير الحجم الكبير في األهمية لموضوعنا(،((1
عرض أستاذنا المخضرم الدكتور عدنان زرزور – حفظه اﷲ ـ بتركيز محمود السياق
التاريخي العام لنشأة «مقرر الثقافة اإلسالمية» من خالل حديثه عن حركة «الثقافة اإلسالمية
األصيلة» التي هي في أساسها استجابة للوحي الذي هو مصدر ثوابتها ومسلماتها ،وبالتالي
هي التي صنعت التاريخ ،مقارنة بحركة «الثقافة األوربية» التي كانت في فحواها استجابة
لحركة التاريخ األوربي ،وبالتالي قد صنعها التاريخ ،ومقارنته بين الثقافة التي موضوعها
اإلنسان في جانبه الفكري واألدبي واالجتماعي وبين العلم التجريبي الذي يتعامل مع الكون
أو الطبيعة ،وبين ما يسمى العلوم «اإلنسانية واالجتماعية» التي موضوعها اإلنسان كفرد
أو بوصفه عضو ًا في مجتمع ،وبيانه الدقيق لخطإ مقابلة العلوم الطبيعية بالعلوم اإلنسانية
واالجتماعية التي هي في حقيقة األمر تتعدد بتعدد الثقافات؛ ألن هذه المقابلة توهم بوجود
( ((1اعتمدنا باألساس في عرض السياق التاريخي على هذا الكتاب ألنه يعد – فيما نعلم حسب بحثنا في
المصادر – أول دراسة توثق تاريخ مقرر الثقافة ،ومؤلفه مخضرم عاصر المقرر منذ نشأته األولى طالب ًا
في الستينات من القرن الماضي ،ثم أستاذ ًا للمقرر لعقود في عدد من الجامعات منها جامعة قطر ،فلذا؛
أصبح الكتاب مرجع ًا أساسي ًا في الدراسات التي ظهرت بعده والتي تناولت تاريخ المقرر (أنظر ،على سبيل
المثال ،الهاجري ،شافي بن سفر (1999م)،الثقافة اإلسالمية في الجامعات العربية ،رسالة دكتوراه مقدمة
إلى جامعة أم درمان اإلسالمية ،السودان).
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معارف «إنسانية» أو بعبارة أدق «معارف ثقافية» تناسب جميع األمم والشعوب( .((1طبع ًا هذا
إذا استثنينا المعارف القائمة على سنن اﷲ في األنفس والمجتمعات واألمم والكون ،من
حيث إنها ثابتة ال تتبدل وال تتغير ،وهو استثناء أو استدراك يوافقنا عليه تمام ًا أستاذنا الكبير.
وال يسع المقام في هذه الورقة أن نستعرض نتائج هذه المقارنة المفيدة والمهمة التي
عرضها أستاذنا بإيجاز في كتيبه الذي أشرنا إليه ،وبتوسع أكثر في بحثه المعمق والماتع الذي
نشره في العدد الثامن من حولية كلية الشريعة بجامعة قطر بعنوان «التاريخ بين ثقافتين» ،لكن
من المهم أن نستحضر في هذا السياق أبرز النقاط المتعلقة بـ «حركة الثقافة اإلسالمية» من
خالل النقاط الموجزة اآلتية التي استخلصناها بتصرف من بحثي أستاذنا وفي ضوء تحاورنا
معه ودراستنا للتاريخ ،وذلك ألهمية مراعاتها في مشروع تطوير المقرر:
• نشأت»الثقافة اإلسالمية»أول ما نشأت استجابة للوحي؛ فرغم أن الثقافة اإلسالمية
كمصطلح ُيعد حديث ًا إال أنه كحقيقة واقعية نشأ استجابة للوحي في عصر التنزيل.

• تراوحت «حركة الثقافة اإلسالمية»في قرون مديدة بين الصدارة أو الغلبة والصمود
أمام أي «غزو فكري أجنبي».
• وخالل هذا التاريخ الطويل ،كان هناك تالزم بين الحالة الثقافية والتقدم الحضاري
لألمة ،فتقدم المسلمين في الثقافة الدينية كان متزامن ًا مع تقدمهم في العلم التجريبي.

• وقد كان للمؤسسات التربوية األصيلة إسهامها البارز فيتحقق الفاعلية واإلنتاجية في
األمة.
• ثم دخلت األمة – ألسباب ال يسع المقام لشرحها ـ في عصر الركود الحضاري
والجمود على الماضي وفقدان المناعة والفاعلية.
• ومن ثم أصيبت األمة بحالة من «قابلية االستعمار» والغزو الفكري والثقافي واالندحار
الحضاري واالنبهار والتقليد والتبعية الحائلة دون اإلبداع الذاتي.

• وحينما نشأت المدارس والجامعات الحديثة – أول ما نشأت في ظل «االستعمار»
األجنبي – كان يهيمن عليها الفكر الغربي وثقافته.

الهوية الحضارية والثقافية وانحسار اإلبداع
• ومن ثم حلت باألمة حالة من الغربة عن ُ
الفكري والعلمي.
( ((1زرزور ،عدنان (1990م)،الثقافة اإلسالمية في الجامعات ،بيروت :المكتب اإلسالمي ،ص 18ـ .32
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إن أهم ما ينبغي استحضاره من هذا العرض التاريخي المركز والموجز هو أن فكرة
إقرار مقرر أو أكثر في مجال «الثقافة اإلسالمية» بزغت أساس ًا في سياق التحدي المذكور:
الهوية الحضارية والثقافية وانحسار اإلبداع الفكري والعلمي» كمادة ثقافية
«الغربة عن ُ
عالجية ووقائية مركزة ومقدمة لثقافة إحيائية شاملة .وليس بخاف عنا جميع ًا أن هذا التحدي
ازدادت حدته وخطورته في عصر العولمة وطغيان «ثقافة العولمة» أو بعبارة أخرى «عولمة
الثقافة» عبر أدوات العولمة الف ّعالة المتعدّ ية للجنسيات والعابرة للقارات والمتغلغلة في
المجتمعات ،في عالم يتسم بالفوضى وتموج فيه األفكار واأليديولوجيات والشبهات
واإلشكاليات والتساؤالت والحروب والنزاعات واإلرهاب الدولي في عصر هيمنة القطب
الواحد.
وهذا كله ينبغي استحضاره ونحن نسعى نحو تطوير ف ّعال للمقرر.
سياق «مقرر الثقافة اإلسالمية» في الجامعات:

وإذا انتقلنا من سياق الثقافة اإلسالمية العام وسياق التحدي المذكور إلى سياق مقرر
الثقافة اإلسالمية في الجامعات كنوع من االستجابة المرحلية لذلك التحدي من خالل تقديم
جرعة ثقافية إسالمية عالجية لطلبة الجامعات ،فإنه من الجدير بالذكر في هذا السياق ـ ابتدا ًء
ـ أن أول تجربة في هذا الصدد – كما يذكر أستاذنا د .عدنان ـ كانت على يد الشيخ األستاذ
محمد المبارك رحمه اﷲ عام 1954م .فإليه «يعود الفضل والسبق في ريادة هذا الميدان على
مستوى الجامعات ،من حيث تقدير أهميته وضرورته ،من وجه .ومن حيث وضع المناهج
الدراسية والتأليف فيه ،من وجه آخر .وقد خ ّلف في ذلك كتاب ًا من ثالثة أجزاء» بنفس
العنوان الذي طرح فيه المقرر آنذاك «نظام اإلسالم» في جامعة دمشق( .((1وكما يقول أستاذنا
د .عدنان «قد برزت الحاجة إلى هذه التسمية – فيما يبدو – أمام شتات القرون المتأخرة،
وضياع معالم الحياة والشخصية اإلسالمية في عصر الركود الذي عاشه المسلمون ...ولهذا
فقد أطلقت التسمية بصيغة المفرد «نظام» ال بصيغة الجمع «أنظمة» إشارة إلى أن المقصود
من هذه الدراسة ليس األنظمة التاريخية المعروفة ...مثل نظام الخالفة ...أو الحسبة أو
البريد ،ولكن المقصود :نظام الحياة في اإلسالم .أو بعبارة أخرى بيان مالمح هذه النظام،
ووحدته وانسجامه ...بحيث يمثل وحدة متكاملة في العقيدة والعبادة واألخالق واالجتماع
وطوع سلوكه وأعماله لمقتضياتها وأحكامها ظهرت
وفلسفة المال والحكم إذا تمثلها المرء ّ
(((1
مالمح شخصيته «المتميزة» عن الذين يخضعون  ...لنظام حياة آخر» .
( ((1المصدر السابق ،هامش ص.9
( ((1المصدر السابق،ص.9

168

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

إن أهمية استحضار هذه التجربة في هذا السياق – باإلضافة إلى أهميتها التأريخية ـ تكمن
تحديد ًا في التنويه على وجود أكثر من تسمية لمضمون المقرر الجامعي الذي نشأت الحاجة
إليه في سياق التحدي الذي أشرنا إليه باعتباره «تحصين ًا» ثقافي ًا هام ًا وضروري ًا لشباب األمة
وطلبة الجامعات على وجه الخصوص .فباإلضافة إلى «نظام اإلسالم» هناك جامعات تطلق
على هذا المقرر الثقافي «التحصيني» مسمى «الفكر اإلسالمي» باعتبار «أن معالم الشخصية
اإلسالمية التي تبرز من خالل هذه الثقافة ،أو تبرزها هذه الثقافة ،أساسها ومنطلقها :العقيدة
والفكر ،بمعنى أن كل عناصرها وأبوابها مؤسسة على العقيدة وراجعة إليها .ولهذا فإن
التركيز على هذه القاعدة الفكرية أو العقدية يبدو مفهوم ًا ومبرر ًا ...باإلضافة إلى ما في هذه
التسمية من وضع الدارس  ...أمام مسؤولياته العلمية أو الجامعية في إعمال الفكر والنظر،
من خالل عرض حقائق العقيدة والفكر اإلسالمي ،وتركه من ثم يتمثلها ويتفاعل معها .في
حين أن «الثقافة اإلسالمية» قد توحي لبعض القائمين بأمر تدريسها بشيء من أسلوب الحفظ
(((1
والتلقين وتكرار بعض المعلومات السابقة أو المعروفة عن اإلسالم»
ولكن التسمية األكثر شيوع ًا واألوضح على ما يراد من هذا المقرر هو «الثقافة اإلسالمية»
وذلك – وكما يقول أستاذنا د .عدنان ـ لسببين« :األول :ما يتمتع به مصطلح «الثقافة» من
مدلول واسع وعميق ومتشابك أو معقد يحمل في طياته خصائص األمم والشعوب .الثاني:
داللته السلوكية أو التطبيقية ،بوصف الثقافة نظرية في السلوك أكثر من كونها نظرية في
المعرفة»(.((1

ونحن نرى أهمية وضع كل دالالت هذه التسميات المختلفة للمقرر في االعتبار ونحن
بصدد تطوير المقرر ،إذ أن هذا االختالف في التسمية له داللة مهمة تتعلق بمعايير تحديد
مضمون المقرر ،وأهم معيار هو مدى االستجابة للتحدي الذي ينبغي أن يتعاطى معه
المقرر .فلذا؛ ينبغي أن تستحضر جميع هذه االعتبارات في هذه التسميات المختلفة عند
تحديد مضمون المقرر بغض النظر عن االسم المختار.
وعليه :فإن من يحاول أن ينحت منهج المقرر بنا ًء على تعريف يختاره للثقافة اإلسالمية
أي يبني المقرر بنا ًء على مفردات التعريف الذي اختاره فقد أبعد النجعة ،والسيما أن تعريف
الثقافة مشكل ،ويختلف باختالف الزاوية التي ينظر فيها إلى الموضوع – كما يقول األستاذ
مالك بن نبي رحمه الله( .((1فلذا؛ هناك عشرات من التعريفات للثقافة ،بل قد أوصلها بعض
( ((1المصدر السابق،ص.16
( ((1المصدر السابق ،ص 10ـ .11
( ((1ابن نبي ،مالك (1985م)،مشكلة الثقافة ،دمشق :دار الفكر.
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الباحثين إلى  300تعريف ،فالثقافة كلمة حيرت الباحثين ،ليس فقط في العربية بل حتى
باالنجليزية ،فكلمة « »cultureتعد إحدى كلمتين أو إحدى الكلمات الثالثة األكثر تعقيد ًا
في اللغة اإلنجليزية ،والكلمة اإلنجليزية التي تعتبر أحيان ًا مضادة لها – وهي «»nature
الطبيعة – تعد األكثر تعقيد ًا على اإلطالق ،كما تثبت تيري ايجلتون في مقدمة كتابها «فكرة
الثقافة»(.((1

وفي الحقيقة نحن في غنى عن الدخول في هذا اإلشكال عند الحديث عن تطوير «مقرر
الثقافة اإلسالمية» إذا استحضرنا السياق التاريخي لنشأته والتحديات التي ينبغي أن يتعاطى
معها المقرر كما استعرضناها .وعليه؛ فالمقرر ينبغي أن يعنى بموجهات وركائز ومعايير
وأدوات إنتاج الثقافة اإلسالمية ال تناول المنتوجات الثقافية وطرق التعبير عنها ،فالذي يهمنا
هو مضمون الثقافة اإلسالمية كمقرر جامعي ،وهذا ما أبرزته الدراسة التعريفية الموجزة التي
قام بها مجموعة من أساتذة الثقافة اإلسالمية في كلية الشريعة بالرياض ،إذ حددت الثقافة
اإلسالمية في الجامعات كالتالي« :منهاج اإلسالم من حيث هو كل مترابط في :القيم،
والفكر ،والنظم ،ونقد التراث اإلنساني على ضوئها»(« ،((1وتخرج بذلك العلوم التي يعنى
كل منها بجانب من اإلسالم وما يندرج تحته من جزئيات ،كعلم الفقه والتفسير والحديث
وغيرها»( ،((1وهذا يدعم ما ذكرناه آنفا في التعليق على وجود ثالث تسميات للمقرر «نظام
اإلسالم ،والفكر اإلسالمي ،والثقافة اإلسالمية» من أهمية مراعاة ظالل كل اسم في مضمون
المقرر ،مع التنويه على أن القيم مرتبطة بالثقافة باعتبار أنها معايير وموجهات للسلوك،
والثقافة نظرية في السلوك أكثر من كونها نظرية في المعرفة بتعبير األستاذ مالك بن نبي(.((2
تو�صيات م�ؤ�س�سية بتدري�س وتطوير «الثقافة الإ�سالمية»:
ومن الجدير بالذكر ونحن نستحضر السياق التاريخي لمقرر الثقافة اإلسالمية كمقرر
ننوه إلى أنه قد صدرت توصيات مؤسسية دولية بتدريس «الثقافة اإلسالمية» في
جامعي أن ّ
(((2
الجامعات ،كما صدرت التوصيات بتطوير مناهجها .من هذه التوصيات :
(17) Eagleton, Terry (2000). The Idea of Culture, Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd

( ((1الطريقي ،عبد اﷲ بن إبراهيم وآخرون (1417هـ) ،الثقافة اإلسالمية تخصص ًا ومادة وقسم ًا علمي ًا،
دراسة تنظيرية وتعريفية موجزة أعدها مجموعة من المختصين في الثقافة اإلسالمية بكلية الشريعة بالرياض،
الرياض ،ص.40
( ((1المصدر السابق ،ص.15
( ((2انظر ابن نبي ،مالك (1985م)،مشكلة الثقافة ،دمشق :دار الفكر.
(ً ((2
نقال عن الطريقي ،عبد اﷲ بن إبراهيم وآخرون (1417هـ) ،الثقافة اإلسالمية تخصص ًا ومادة وقسم ًا
علمي ًا،مصدر سابق ،ص 54ـ .55
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• توصية اإليسيسكو الواردة في الفقرة «ه» من المادة الرابعة منه والتي نصت على« :جعل
الثقافة اإلسالمية محور مناهج التعليم في جميع مراحله ومستوياته».

• وتوصية مجلس اتحاد الجامعات العربية في اجتماعه الذي عقد في جامعة قطر عام
1397هـ1977/م والتي نصت على« :التوصية بأن تكون مادة الثقافة اإلسالمية أساسية
على مستوى الجامعات العربية كلها على اختالف فروعها وأقسامها»؛ تأكيد ًا لقرار سابق
للمجلس في االجتماع الذي عقد في الجامعة األردنية في نفس العام.
• وتوصية ندوة الثقافة اإلسالمية التي انعقدت في ظل المؤتمر الرابع لرابطة الجامعات
اإلسالمية المنعقد بماليزيا ،عام 1409هـ1988/م ،والتي نصت على اآلتي« :ال بد من
تضمين مقررات الثقافة اإلسالمية في مناهج جامعات البالد اإلسالمية كلها ،وبمختلف
أقسام تلك الجامعات ،وأن تشمل مختلف سنوات الدراسة الجامعية والدراسات العليا فيها،
كما أنه ال بد من متابعة هذه الدراسات وتطويرها بما يقتضيه الواقع اإلسالمي والعالمي».
كل هذه التوصيات المؤسسية تدل على اإلحساس بأهمية مقرر الثقافة اإلسالمية وكذلك
أهمية تطوير المقرر على مستوى المؤسسات الدولية ذات الصلة .ومما يؤكد ذلك اإلحساس
باألهمية هو أن تلك التوصيات المؤسسية الدولية لم تبق حبيسة األدراج ،وإنما توبعت
باقتراحات وخطوات عملية ،فقد ُشكلت لجنة مشتركة لمقرر الثقافة اإلسالمية في اجتماع
مجلس اتحاد الجامعات العربية بجامعة قطر عام 1397هـ1977/م ،واجتمعت هذه اللجنة
المشتركة بالرياض عام 1398هـ1978/م ،وخلصت إلى المقترحات العملية اآلتية:
* إنشاء أقسام جامعية خاصة بالثقافة اإلسالمية

* طرح أربعة مقررات جامعية للثقافة اإلسالمية

* اعتماد أسلوب التدريس بالحوار والنقاش والمقارنة والتحليل
* ربط المقرر بواقع األمة اإلسالمية والواقع العالمي المعاصر

* التركيز على المبادئ والكليات ال على التفاصيل والجزئيات

إن هذه المقترحات يجدر أن نضعها في االعتبار ونحن بصدد تطوير المقرر ،باألخص
ما يتعلق منها بأسلوب التدريس ،والربط بالواقع ،والتركيز على المبادئ والكليات ال على
التفاصيل والجزئيات .ولكن إلى أي مدى تحققت هذه المقترحات في أرض الواقع؟ هذا
يقودنا إلى عرض تجربة كلية الشريعة بجامعة قطر في تحويل تلك التوصيات المؤسسية
الدولية إلى واقع ،وتقويم هذه التجربة التي هي محور تركيز هذه الورقة.
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تجربة جامعة قطر في تحويل التوصيات إلى واقع «عرض وتقويم»:

أنشأت كلية الشريعة بجامعة قطر قسم ًا خاص ًا بالدعوة والثقافة اإلسالمية منذ تأسيس الكلية
عام 1977م ،ومن أهم اختصاصات هذا القسم هو :تدريس «الثقافة اإلسالمية» وتطويرها،
األمر الذي يدل على إدراك الكلية المبكر بأهمية الثقافة اإلسالمية تدريس ًا وتطوير ًا .والقسم
ارتأى–في البداية ـ اعتماد مقررين( ،((2وذلك لتحقيق هدفين رئيسين أصليين:
الهدف األول :تشكيل «قناعة» عند الطالب بأولوية نظام الحياة في اإلسالم ،أو بأولوية
اإلسالم بوصفه عقيدة وشريعة ومنهج حياة.
الهدف الثاني :تشكيل «مناعة» ضد ما يخالف هذا النظام أو يناقضه ويحا ّده من الفلسفات
والعقائد والنظم األخرى.

أما تشكيل «القناعة» فهو هدف المقرر األول للثقافة اإلسالمية ،والذي كان يدرسه
الطالب بجامعة قطر في بداية دراسته الجامعية كمتطلب إجباري عام ،وهذا الهدف هو الذي
وجه مفردات المقرر ،فلذا؛ ُعني المقرر في األصل ببيان فلسفة اإلسالم الكلية ،ومقوماته
وخصائصه العامة .وأما تشكيل «المناعة» فهو هدف المقرر الثاني للثقافة اإلسالمية ،والذي
كان يدرسه الطالب قبيل تخرجه من الجامعة كمتطلب إجباري عام ،وهذا الهدف هو الذي
وجه مفردات المقرر الثاني ،ولذا؛ ُعني المقرر في األصل باستعراض «أبرز المبادئ والعقائد
والنظم التي شكلت تحدي ًا للثقافة اإلسالمية ،أو انطوت على تناقض مع أحكامها ومسلماتها،
أو تلك التي حاول أصحابها تشويه الثقافة اإلسالمية ،أو تفسيرها على نحو ال يتصف بالحيدة
أو الموضوعية» ،كما جاء في مقدمة كتاب «عقائد وتيارات فكرية معاصرة»( ((2الذي ألفته
مجموعة من أساتذة كلية الشريعة بجامعة قطر ،وهو الكتاب الذي كان معتمد ًا لمقرر الثقافة
اإلسالمية الثاني.
مناق�شة هدفي مقرري الثقافة الإ�سالمية بجامعة قطر:
مع ما في هذين الهدفين من تمايز واضح ،ومع ما في صياغتهما من تركيز وتحديد مساعد
على بلورة مضمون كل مقرر من مقرري الثقافة بما يحقق الغرض المنشود من كل منهما ،إال
أننا نسجل هنا مالحظتين:
( ((2وليس أربعة مقررات كما أوصت اللجنة المشتركة بمجلس اتحاد الجامعات العربية الذي أشرنا إليه
في التوصيات التي عرضناها آنف ًا.
( ((2شامة ،محمد وآخرون (1993م) ،عقائد وتيارات فكرية معاصرة ،الدوحة :دار قطري بن الفجاءة،
ص.6
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المالحظة األولى:الصياغة المركزة لهدفي المقررين األول والثاني الواردة في مقدمة
الكتاب الذي أشرنا إليه – وهو الذي كان معتمد ًا للمقرر الثاني كما ذكرنا – تختلف اختالف ًا
بين ًا مع الصياغة اإلنشائية غير المركزة لهدفي المقررين ذاتهما الواردة في مقدمة الكتاب الذي
كان معتمد ًا – في نفس الفترة ـ للمقرر األول والذي ألفته مجموعة أخرى من أساتذة الكلية
والذي صدر في نفس العام الذي صدر فيه الكتاب اآلخر .فقد جاء في المقدمة أنه»يقصد
بدراسة (الثقافة اإلسالمية) إلى تحقيق هدفين :األول؛ تزويد الدارس بمعرفة متكاملة عن
اإلسالم ودوره في تكوين وتنمية الوعي والسلوك للمسلم .الثاني؛ تحصين الدارس بمعرفة
متكاملة عن أهم الجبهات والتيارات المعادية لإلسالم وأمته حتى يكون على إدراك بما يأتي
وما يذر وما يدور حوله من أفكار ويثور من شبهات فيأخذ حذره ويعتصم بالعروة الوثقى.
وقد تكفل ببيان هذا الهدف الثاني كتاب آخر ألفه نخبة من أساتذة المادة بقسم الدعوة والثقافة
اإلسالمية .أما عن الهدف األول فيقصد إلى تحقيقه بإذن اﷲ هذا الكتاب»(.((2
وهذا يدل على أنه لم يكن هناك وضوح وتوافق في ضبط هدفي المقرر لدى جميع
المعنيين بالمقررين ،األمر الذي أدى إلى اختالف نوعي في منهجية وضع كل مقرر.

المالحظة الثانية:صياغة هدفي المقررين أقرب إلى صياغة الغايات منها إلى صياغة
األهداف .وهناك خلط لدى الكثيرين بين األهداف والغايات ،إذ كثير ًا ما تستخدم كمرادفين.
لكن هناك إيحاءات لكل منهما يمكن أن توجه استخدامهما في العمل المؤسسي .فالهدف
يوحي بإنجاز محدد؛ غرض يحقق وينتهى منه .أما الغاية فأكثر عمومية في اإليحاء؛ الغاية
تفيد في رسم مسار بتحديد اتجاه عام ،لكنها في الغالب ال تتضمن محددات االنتهاء
منها .ومثال الغايات هو رغبة جامعة أو كلية ما في تطوير برامجها األكاديمية بحيث تفي
بالمتطلبات التربوية لطالبها .لكن مثال األهداف هو اإلجراء المحدد الذي ُيتخذ لتطوير
البرامج األكاديمية كأن يقدم البرنامج خيار ًا النخراط الطلبة في برامج تدريبية ميدانية
بمؤسسات قائمة لمن يريد اكتساب خبرة ميدانية حقيقية ،فمثل هذا يمكن قياسه وتحقيقه
واالنتهاء منه .وعدم الوضوح في ذلك كله يؤثر بالضرورة على مضمون كل مقرر ومدى
تحقيقه لألهداف المنشودة.
�أبرز التحوالت في تجربة جامعة قطر في «الثقافة الإ�سالمية»:
مرت تجربة جامعة قطر في مقرر «الثقافة اإلسالمية» بتحوالت كبرى من المهم أن نستحضر
أبرزها في هذا السياق لما لها من آثار ينبغي التعاطي معها ونحن نسعى للتطوير الف ّعال.
( ((2عبد الظاهر ،حسن عيسى وآخرون (1993م) ،بحوث في الثقافة اإلسالمية ،القاهرة :دار الحكمة ،ص.5
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�أو ً
ال :التحول من اعتماد مقررين �إلى دمجهما في مقرر واحد:
أول التحوالت هو التحول من اعتماد مقررين إلى دمجهما في مقرر واحد ،األمر الذي
أدى إلى إرباك كبير على مستوى الهدف من المقرر وعلى مستوى المنهج والمفردات
كذلك ،حيث إنه اقتضى ضغط محتوى المقررين بهدفيهما المستقلين في مقرر واحد،
فأصبح محتوى المقرر مكثف ًا وثقي ً
ال جد ًا وال ينتظم مواضيعه خيط ناظم واضح.
ثاني ًا :التحوالت المتعلقة ب�أهداف المقرر:
تغيرت أهداف مقرر الثقافة اإلسالمية المدمج في عدة مراحل .ففي المرحلة التي قرر فيها
الدمج حدد للمقرر الهدف اآلتي« :تأسيس مفاهيم الثقافة اإلسالمية لدى الطالب ،بحيث
تصرفات
تصبح في مجمل عناصرها إيمان ًا يعمر النفوس ،وسلوك ًا تجري به الجوارح في كل ّ
ويتم من ذلك ميزان واع يزن به الطالب كل ما يرد عليه من فكر ،وما يتعرض له من
الحياةّ ،
مواقف ،وما يدور حوله من أحداث ،فينتهي من ذلك إلى توجيه فكره وسلوكه الوجهة التي
تستهدفها تعاليم الدين الحنيف»(.((2
وفي مرحلة الحقة وضعت للمقرر المدمج ثالثة أهداف هي(:((2
 .1تعريف الطالب بأسس الثقافة اإلسالمية ومظاهرها

 .2تعريف الطالب ببعض النظم اإلسالمية ذات الصلة بالثقافة

 .3إيقاف الطالب على اتجاهات فكرية ودينية معاصرة وبيان موقف اإلسالم منها

ثم تضاعفت أهداف المقرر المدمج في مرحلة أخرى ،فأصبحت سبعة أهداف هي(:((2

 .1التعريف بالثقافة اإلسالمية وتميزها وتحديد مفهوم الثقافة اإلسالمية والقيم اإلنسانية
 .2بيان التفاعل بين الثقافة اإلسالمية والثقافات األخرى

( ((2ورد هذا الهدف في مقدمة كتاب «الثقافة اإلسالمية والتحديات المعاصرة» الذي اعتمد في مرحلة
دمج مقرري الثقافة اإلسالمية في مقرر واحد ،والذي اشترك في تأليفه مجموعة من أساتذة قسم الدعوة
والثقافة اإلسالمية بكلية الشريعة بجامعة قطر ،وعلى رأسهم رئيس القسم آنذاك أ.د حسن عيسى عبد الظاهر
رحمه الله ،والذي صدرت الطبعة األولى منه عام 1421هـ ـ 2000م.
( ((2وذلك كما جاء في توصيف المقرر في تلك المرحلة (لم يتمكن الباحث من معرفة تاريخ بدء هذه
المرحلة حيث إن التوصيف بال تاريخ).
( ((2وذلك كما جاء في توصيف المقرر في تلك المرحلة (لم يتمكن الباحث من معرفة تاريخ بدء هذه
المرحلة حيث إن التوصيف بال تاريخ).

174

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

 .3إبراز النظرة الشمولية لإلسالم ،بوصفه ك ً
ال مترابطا أساسه التوحيد ،والتخلص من
النظرة الجزئية لإلسالم التي تقصره على بعض جوانب الحياة
 .4تعميق انتماء المسلم إلى اإلسالم ،وربطه بكتاب اﷲ عز وجل وسنة رسوله ﷺ،
وتبصيره بما في هذين المصدرين الرئيسيين من أصول القيم الحضارية ومقوماتها وأسس
النظم لجوانب حياته ،والمنهجية السديدة لحركته الفكرية
 .5تجلية موقف اإلسالم من قضايا العصر ،وبخاصة في مجاالت العلوم المختلفة،
وحركة الفكر ،ونظم الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية وغيرها ،ونقدها من المنظور
اإلسالميِ ،
ورد مفترياتها على اإلسالم

 .6بيان تفوق اإلسالم وسموه على المذاهب اإلنسانية واألديان الوضعية في كافة شؤون
الحياة ،وإظهار قدرته على تحقيق السعادة اإلنسانية في مقابل إخفاق تلك المذاهب واألديان

 .7تشخيص حال األمة اإلسالمية في مجالي الفكر والسلوك ،والحركة الحضارية،
وبيان مواطن الخلل فيها ومنهج عالجها ،والسبيل إلى إقامته وفق المنهج اإلسالمي القويم

ثم خفضت األهداف السبعة إلى خمسة( ،((2فأصبح المقرر يهدف إلى مساعدة الطالب
على:
 .1صياغة شخصيته وفق منظومة المعارف القيمية اإلسالمية

 .2تعميق االعتزاز بالهوية العربية اإلسالمية

 .3تشكيل نظرته الكلية في تعامله مع الوجود بصورة تجمع بين األصالة والمعاصرة
 .4بناء عالقات ثقافية سليمة مع اآلخر

 .5معرفة التحديات الثقافية المعاصرة وسبل التعامل معها

وفي مرحلة قريبة حددت للمقرر ستة أهداف( ((2وهي:

 .1تعميق االعتزاز بالهوية العربية اإلسالمية لدى طالب الجامعة

 .2تشكيل النظرة الكلية للثقافة اإلسالمية ومعرفة طبيعة العالقة بينها وبين الثقافات
األخرى
 .3توعية الطالب باألهداف والمقاصد العليا لإلسالم

( ((2وذلك كما جاء في توصيف المقرر في فصل ربيع 2011م.
( ((2وذلك كما جاء في توصيف المقرر في فصل خريف 2015م.
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 .4إلمام الطالب بحاضر العالم اإلسالمي وقضاياه ،وفهم المتغيرات الفكرية الحاصلة
 .5ربط الطالب بالواقع المعاصر وبما يطرحه من قضايا

 .6تنمية المهارات التعليمية األساسية للتفوق في الدراسة وفي الحياة المهنية فيما بعد
الجامعة
مالحظات عامة حول أهداف مقرر الثقافة اإلسالمية عبر مراحل التحول:

بالنظر في أهداف المقرر عبر مراحل التحول المتعددة – والذي يشير إلى مدى اإلرباك
الحاصل على مستوى األهداف ـ يمكن أن نلحظ المالحظات االستشكالية العامة التالية:
❍ طغيان الصياغة العمومية واإلنشائية والتجريدية ألهداف المقرر
❍ التركيز على الجانب التحصيلي المعلوماتي الكمي

❍ الخلط بين األهداف الكلية واألهداف الجزئية ،وعدم التفريق بين األهداف األساسية
واألهداف التبعية

❍ عدم تعيير األهداف بمعايير جودة األهداف ،والتي سنتناولها في هذه الورقة حينما
نتعاطى مع معايير الفاعلية
ثالث ًا :التحوالت المتعلقة بالمنهج والمفردات:
باإلضافة إلى األهداف ،شهد مقرر الثقافة اإلسالمية بجامعة قطر عدة تحوالت تتعلق
بالمنهج والمفردات كذلك .فمن اعتماد كتاب أو كتب بتأليف انفرادي إلى اعتماد كتاب
بتأليف مجموعة من األساتذة الموكل إليهم تدريس الثقافة اإلسالمية بدالً عن الكتاب
المفرد ،ثم إلى اعتماد ملزمة مجمعة من مصادر مختلفة بدالً عن الكتاب المشترك.

هذا التحول األخير زاد على اإلرباك الناجم عن دمج مقرري الثقافة إرباك ًا آخر يتعلق
بالجوانب المنهجية والعلمية والمضامينية والتوثيقية والتحريرية والتنسيقية .وليس من
غرض هذه الورقة الخوض في تفصيل هذا اإلرباك .ولكن مع ذكره يجدر بنا التنويه هنا
إلى أننا ال ندعو في مشروع تطوير المقرر إلى العودة إلى اعتماد كتاب مشترك أو إقرار
كتاب مؤلف مستقل وإلزام جميع أساتذة المقرر به ،ألسباب سنوضحها لكن بعد أن نتمم
الحديث عن التحوالت األخرى التي حصلت في تدريس المقرر بكلية الشريعة بجامعة قطر
والمتعلقة بسياسات التقييم.
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رابع ًا :التحوالت المتعلقة ب�سيا�سات التقييم:
شهدت سياسات التقييم في مقرر الثقافة اإلسالمية تحوالت أيض ًا .فمن استقاللية
األستاذ في التقييم ،إلى إلزام جميع أساتذة المقرر بامتحان نهائي موحد أي ال يضعه كل
أستاذ على حدة وإنما تضعه لجنة مختارة من األساتذة بناء على موضوعات الكتاب أو
الملزمة المعتمدة لمقرر الثقافة ،مع تحديد إجابات «نموذجية» من الكتاب أو الملزمة،
وذلك بزعم ضمان المساواة بين طلبة جميع مجموعات الثقافة اإلسالمية ،وضمان قياس
مخرجات التعلم بمقياس واحد!

هذا التحول في سياسة التقييم سبب العديد من اإلشكاالت وزاد من اإلرباك في المقرر؛
ذلك ألن من لوازم االمتحان الموحد أنه ال يقيس باألساس إال الجانب المعرفي لدى الطالب
ومدى تذكره للمعلومات بالكتاب أو بالملزمة ،وهذا ليس في األسئلة الموضوعية فحسب،
بل حتى في األسئلة المصاغة بصياغة تبدو في الظاهر أنها تقيس مهارات التفكير العليا من
المقارنة والتحليل واالستنباط ،وذلك ألنه وببساطة يطلب من الطالب أن يجيب عليها بما
درسه في الكتاب أو الملزمة ،والسيما أن تصحيح أوراق االمتحان يكون وفق ًا لإلجابات
«النموذجية».
ومما زاد من حدة هذه اإلشكاالت وزاد اإلرباك إرباك ًا هو التحول من اإللزام بامتحان
موحد واحد إلى اإللزام بامتحانين موحدين نصفي ونهائي ،بل واإللزام بسياسة وأدوات
تقويم موحدة مفصلة تفصي ً
ال دقيق ًا.

مالحظات عامة على التحوالت في مقرر الثقافة الإ�سالمية بجامعة قطر:
في حقيقة األمر أن هذه التحوالت فيها من القيود والتنميط ما يكاد يلغي دور األستاذ
الفاعل بالكامل ،ويلغي الفوارق النوعية بين األساتذة ،ويقتل فيهم اإلبداع ،فض ً
ال عن أن
ذلك يتعارض تمام ًا مع الحرية األكاديمية لألستاذ الجامعي ،كما يتعارض تمام ًامع فلسفة
التدريس الجامعي الذي يرتكز باألساس على الحرية األكاديمية واالستقاللية والالمركزية
ثم تحمل المسؤولية.
ومن الملفت للنظر حق ًا أن ُجل هذه التحوالت – السيما األخيرة منها ـ بما فيها من قيود
وتنميط ،تزامنت مع «مشروع 2003م لتطوير جامعة قطر» المتضمن لثالثة مبادئ كبرى
موجهة وهي :االستقاللية والالمركزية وتحمل المسؤولية! وهذه المبادئ بنيت عليها خطة
استراتيجية أولى وثانية للجامعة!
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ومن هنا ُحق لنا أن نقول إن الممارسة حينما ال تعكس الموجهات الكبرى التي تبنى
عليها االستراتيجيات لهو في الحقيقة أحد أهم أسباب اإلخفاق في تطبيق االستراتيجيات.
وهذا ما تؤكده نتائج الدراسة الميدانية المهمة التي أجرتها مجموعة «بليديوم» المتخصصة
في تقديم االستشارات المتعلقة بتطبيق االستراتيجيات على مستوى العالم ،والتي كشفت
عن أن  % 85إلى  % 90من المؤسسات تخفق في تطبيق استراتيجياتها ،وأن  % 95من عامة
القوى العاملة ال يفهمون ما هي اإلستراتيجية أص ً
ال(!((3
وهذا يقودنا إلى النقطة اآلتية والتي هي من أهم النقاط في هذه الورقة ،وهي أنه على
غرار المقولة المشهورة لرابعة العدوية رحمها اﷲ «استغفارنا يحتاج إلى استغفار» ،فكذلك
نقول«:تطويرنا يحتاج إلى تطوير» ،ذلك أنه يفتقر إلى الروح ،يفتقر إلى جوهر التطور ،يفتقر
إلى الفاعلية– كما ذكرنا في االستهالل .فما معايير الفاعلية التي يمكن أن نقيس بها مدى
تحقق الفاعلية في أي مشروع تطويري؟
معادلة معايير الفاعلية:
إن أنسب طريقة للتعبير عن معايير الفاعلية هو – في تقديرنا ـ أن نضعها في صيغة معادلة
تتداخل وتتفاعل فيها أربعة عناصر أساسية:
�أهداف
نوعية

+

جودة
عالية

+

طرق
�إبداعية

+

ا�ستثمار
ر�شيد
للموارد

الفاعلية

تحقيق أهداف نوعية بجودة عالية وبطرق إبداعية وباستثمار رشيد للموارد .وسنتناول
هذه العناصر والعالقات فيما بينها – بعون اﷲ ـ في العناوين الفرعية اآلتية ،مع تنزيلها على
مقترح تطوير مقرر الثقافة اإلسالمية.
الفعال:
تحديد �أهداف نوعية �أ�سا�س التطوير ّ
أساس التطوير الف ّعال لمقرر الثقافة اإلسالمية بل كل مقرر جامعي ينبغي أن يكون نوعية
األهداف وجودتها وسموها .وأهمية هذا المعيار ترتكز على فكرة مبدئية مفادها أن الحكم
على مدى فاعلية أي مشروع تطويري يقوم باألساس على مدى نوعية أهداف التطوير المنشود
وجودتها وسموها بالمقارنة مع حجم الموارد المبذولة ونوعيتها ،وهو – أي حجم الموارد
(30) Norton, David P [Founder and Director] (2007) Strategy Execution: A Competency that
Creates Competitive Advantage, Palladium Group, Inc (http://thepalladiumgroup.com).
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ونوعيتها ـ معيار آخر من معايير الفاعلية الذي ال ينبغي أن ينفك عن المعيار األول .فإن كانت
األهداف بسيطة والموارد المبذولة كبيرة ،فهذا يتنافى مع الفاعلية لما فيه من هدر للموارد،
حيث إن األهداف البسيطة يمكن أن تحقق بموارد بسيطة ،وال مسوغ البتة لبذل موارد كبيرة
من أجل تحقيق أهداف بسيطة .فعلى سبيل المثال إن مجرد هدف التحصيل العلمي البسيط
يسوغ بحد ذاته قيام مؤسسة تعليمية
المتمثل في نقل العلوم والمهارات من جيل آلخر ال ّ
معقدة ومكلفة جد ًا – كالجامعة – وذلك ألن مثل هذا الهدف المحدود يمكن تحقيقه في
مراكز تعليمية متواضعة في تعقيداتها وإمكانياتها وتكلفتها( .((3وعليه؛ كلما كانت الموارد
المبذولة أكبر فإن األهداف ينبغي أن تكون أسمى.
إن نوعية األهداف ينبني عليها أمور حيوية عديدة في مجال تطوير المقررات الدراسية،
إذ هي:
* مقياس لمفردات المقررات ومناهجها
* مقياس للنهج التدريسي وفلسفته

* مقياس للوسائل والوسائط التعليمية المستخدمة
* مقياس للثمرات المتوقعة من المقررات

* مقياس للتقويم والقياس لمخرجات تدريس المقررات
* مقياس للتجويد والتحسين للمقررات

فما معايير قياس نوعية األهداف وجودتها وسموها بالنسبة للمقررات الدراسية؟

إن نوعية األهداف وجودتها وسموها للمقررات الدراسية ينبغي أن تقاس بالمعايير اآلتية:
* مدى تجسيد الغايات الكبرى للتربية المستمرة
* مدى التمحور حول الطالب
* مدى االستجابة للتحدي
* مدى التوافق مع القيم
* مدى التحديد والوضوح والتسديد
* مدى الصلة بالمجال
* مدى القابلية للقياس
* مدى التوافق والقبول

( ((3أنظر :المصلح ،إسماعيل (1999م)،إدارة المدرسة القطرية من التسيير إلى التطوير ،مصدر سابق،
ص.4
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* مدى قابلية التحقق
* مدى مراعاة البعد الزماني
* مدى إمكانية التمثل اإلجرائي

إن تنزيل هذه المعايير على أهداف مقرر الثقافة اإلسالمية يحتاج إلى ورشة عمل
متخصصة مع المعنيين بتطوير المقرر في أي جامعة .لكنا نود هنا أن نسلط الضوء على أهم
ثالثة معايير وهي :مدى تجسيد الغايات الكبرى للتربية المستمرة ،ومدى التمحور حول
الطالب ،مدى االستجابة للتحدي ،وذلك بالتعاطي مع هذه األسئلة تباع ًا :ما الغايات الكبرى
للتربية؟ ما المقصود بمعيار تمحور األهداف حول الطالب؟ ما جوانب التحدي الذي ينبغي
أن يتعاطى معها مقرر الثقافة اإلسالمية؟
ما الغايات الكبرى للتربية الم�ستمرة؟
التساؤل المحوري هنا هو :ما هو الهدف األساس للتربية المؤسسية المستمرة؟ هل هو
تحصيل العلم؟ طرح هذا التساؤل الخبير االستراتيجي األمريكي المشهور ستيفين كوفي
وأجاب عنه إجابة عميقة فقال« :ال أعتقد ذلك .الثورة العلمية هائلة جد ًا ومتسارعة جد ًا ،قد
نعطي أوقاتنا كلها وال نواكب ذلك ،فإذا لم يكن هذا هو الهدف ،فماذا إذ ًا؟ إنه لنبقي تفكيرنا
حي ًا؛ لتجديد أنفسنا؛ لنتعلم كيف نتعلم؛ كيف نتأقلم؛ كيف نتغير؛ كيف نتواصل؛ ما الذي ال
ينبغي أن يتغير ».إننا نتفق مع هذا الجواب ونضيف عليه أن الغايات الكبرى للتربية ينبغي
أن تتضمن أيض ًا :كيف نترقى؟ كيف نتزكى؟ كيف نتحلى بالحكمة؟ فالتربية الحقة هي التي
ترمي إلى «إنشاء أرقى أصناف الناس»(.((3
ونحن ندعو إلى مراعاة هذه الغايات الكبرى في تطوير مقررات كليات الشريعة ،وال
سيما في تطوير مقرر الثقافة اإلسالمية من ناحية المضمون والنهج التدريسي ،إذ من شأن هذا
المقرر – في ضوء دوافع نشأته وجوانب التحدي التي ينبغي أن يتعاطى معها كما عرضناها
ـ أن يعنى بترقية الروح ،وتزكية النفس ،وإحياء التفكير ،وتجديد الذات ،وتعلم كيفية التعلم،
وكيفية التأقلم ،وكيفية التغيير ،ومعرفة ما ال ينبغي أن يتغير ،وكيفية التواصل ،وأخير ًا كيفية
التحلي بالحكمة التي تأتي في قمة هرم التعلم ،كما نبينه في الشكل اآلتي:

( ((3ابن عاشور ،محمد الطاهر (2010م) ،أليس الصبح بقريب :التعليم العربي اإلسالمي – دراسة
تاريخية وآراء إصالحية ،القاهرة :دار السالم ،تونس :دار سحنون ،ص.17
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الحكمة

(توظيف المعرفة في تحليل
اإلشكاالت المعقدة بما يمكّن
من التعاطي المالئم معها)

المعرفة

(توظيف العلم في التفكر في األشياء والمعلومات
والتدبر ألثرها بما يمكّن من إدراك أنماط العالقات فيما بينها)

العلم

(إدراك األشياء بحقيقتها وفهم المعلومات وتنظيمها وتنسيقها)

«هرم التعلم»
ما المق�صود بمعيار تمحور الأهداف حول الطالب؟
ُع ِّرفت األهداف المتمحورة حول الطالب في بعض األدبيات ذات الصلة كاآلتي:
«األهداف المتمحورة حول الطالب تفصح عما يقوم به شخص ما في المهنة نتيجة لكونه
ممتهن ًا تلك المهنة»( .((3ففي ضوء ذلك؛ إن أردنا أن نضع أهداف ًا لمقرر الثقافة اإلسالمية
متمحورة حول الطالب فينبغي أن يكون المعيار هو تمكين الطالب من أن «يغوص» هو في
بحر الثقافة اإلسالمية وكأنه ممتهن لمهنة «الغوص» في ذلك البحر الزاخر.
ما جوانب التحدي الذي ينبغي أن يتعاطى معها مقرر الثقافة اإلسالمية؟

إن جوانب التحدي التي ينبغي أن يتعاطى معها المقرر يمكن أن نوجزها في النقاط اآلتية:
❍ اختالل الخارطة الذهنية الكلية لإلسالم
الهوية الحضارية والثقافية لألمة
❍ الغربة عن ُ
❍ الجمود والتسطيح الفكري والضعف التكويني
❍ فقدان الدور الرسالي القيمي في الحياة
❍ انحسار الفاعلية واإلبداع الذاتي

(33) Designing Effective and Innovative Courses (2010), NAGT (http://serc.carleton.edu/
)NAGTWorkshops/coursedesign2010/index.html
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❍ ضعف الحصانة ضد «الجراثيم الثقافية» و«األفكار المعدية»
❍ تفشي األمراض والعلل الثقافية والفكرية

فأول جوانب التحدي التي ينبغي أن يتعاطى معها المقرر في تقديرنا هو :اختالل الخارطة
الذهنية الكلية لإلسالم .فالمشكلة الثقافية لدى طالبنا ال تكمن في قلة المعلومات عن
اإلسالم ،إذا وضعنا في االعتبار كثافة مناهج التربية اإلسالمية في المدارس والسيما في بلد
مثل دولة قطر ،وكثافة الخطب والدروس الدينية في المجتمع ،وكثافة المعلومات اإلسالمية
المتداولة عبر وسائط التواصل.

في كتابه «ميليشيا اإللحاد» الذي يتحدث عن ظاهرة اإللحاد الجديد ،وبالتحديد في سياق
الحديث عن تأثر مجموعات من الشباب السعودي بهذه الظاهرة ،يقول الباحث السعودي
األستاذ عبد اﷲ العجيري«:االنفتاح المعرفي الهائل،الذيي حقق دور ًا تثقيفي ًا حقيقي ًا إلی
حد ما،كما يخلق حالة من وهم الثقافة أيض ًا ،فكثير من الشرائح الشبابية بات يتلقی معرفة
أفقية سطحية في ملفات متعددة ،ويحصل عن طريق مواقع التواصل االجتماعي جرعات
(((3
معلوماتية مخففة ومبعثرة ،تخلق مع الوقت حالة م االنتفاخ المعرفي الخاوي»...
إن حقيقة المشكلة – في تقديري ـ هي الخلل في التصور الكلي الشمولي لإلسالم
باعتباره نظام ًا شامالً ،بما تدل عليه كلمة نظام من تركيب وترتيب وتنسيق وتوازن وتكامل،
الخلل في تصور كليات اإلسالم التي سماها القرآن «المحكمات» ووصفها بأنها «أم
الكتاب» ،الخلل الناجم عن الخلط بين هذه الكليات هذه األمهات هذه المحكمات وبين
الجزئيات والمتشابهات ،وعدم القدرة على رد الجزئيات إلى الكليات أو رد المتشابهات
إلى المحكمات ،األمر الذي أدى إلى الخطأ والخطل واالضطراب والتشوش في فهم فلسفة
اإلسالم ومقاصده ونصوصه وأحكامه ،وفي ترتيب أصوله وقواعده ومبادئه وفروعه.
فمقرر الثقافة ينبغي أن يتعاطى – أول ما يتعاطى ـ مع هذا الجانب من التحدي .كما
ينبغي أن يتعاطى المقرر مع الجوانب األخرى من التحدي التي ذكرت آنف ًا ،والذي أشرنا
إلى أكثرها في عرضنا للسياق التاريخي للمقرر .ولكننا أضفنا هنا جانب ًا آخر من التحدي
أال وهو تفشي األمراض والعلل الثقافية والفكرية ،وأمثلة هذه األمراض والعلل كثيرة منها:
الغلو والتطرف والعنف واإلرهاب واالستبداد واالستقطاب المجتمعي والطائفية والتشظي
المجتمعي والفوضى الفكرية وغيرها .فعلينا إذ ًا أن نراعي هذه الجوانب من التحدي ونحن
نضع أهداف المقرر.

( ((3العجيري ،عبد اﷲ بن صالح (2014م) ،ميليشيا اإللحاد ،لندن :تكوين ،ص .101
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�أهداف مقترحة لمقرر الثقافة الإ�سالمية:
في ضوء جوانب التحدي ومعايير جودة األهداف السالفة الذكر ،نقترح هنا أهداف ًا لمقرر
الثقافة اإلسالمية تتعاطى مع التحدي بجميع جوانبه:
• تمكين الطالب من رسم خارطة ذهنية تركيبية واضحة لنظام اإلسالم الشامل وفلسفته
ومنظومة قيمه الكبرى ومقاصده الكلية

الهوية الحضارية والثقافية األصيلة لألمة
• تمكين الطالب من تحليل أركان وخصائص ُ
المسلمة
• تمكين الطالب من استكشاف كلي للتراث والتاريخ واإلنجاز اإلسالمي الحضاري

• تمكين الطالب من تطوير دور ثقافي رسالي له في العصر على ضوء وعيه بالقيم
والمقاصد الكلية لإلسالم ووعيه بالعصر
التحصن بأدوات ف ّعالة ضد األمراض والعلل والجراثيم الثقافية
• تمكين الطالب من
ّ
والفكرية السائدة وتقوية مناعته الذاتية

الجودة في تحقيق الأهداف النوعية:
واآلن وبعد وضع األهداف النوعية في ضوء معايير جودة األهداف ،يأتي العنصر الثاني
في معادلة معايير الفاعلية ،أال وهو الجودة في تحقيق األهداف.

وللجودة قصة ذات دالالت مهمة في سياق الحديث عن التطوير ،أوردها الخبير
االستراتيجي األمريكي ستيفن كوفي في كتابه (البديل الثالث) «(.The 3r Alternative((3
وخالصة هذه القصة أنه في األربعينيات من القرن الماضي حاول أستاذ اإلدارة األمريكي
يحسنوا جودة منتوجاتهم لكنهم رفضوا لحرصهم على
دمينج أن يقنع الصناع في أمريكا أن ِّ
األرباح السريعة ،ولم يأخذوا بفكرته القائمة على تحسين الجودة بمعالجة عيوب التصنيع،
ألن عيوب التصنيع تقلل من ثقة الزبائن في المصنوعات وبالتالي ينفرون منها ،وعليه؛
فهدف التصنيع ينبغي أن يكون التقليل المستمر من مقدار عيوب التصنيع .ولكن حينما لم
يستجيبوا له ذهب دمينج إلى اليابان وعرض فكرته على رجال الصناعة اليابانيين ،فقبلوها
بعد أن دمجوا معها فلسفة «الكان بان» اليابانية التي تجعل التحكم والمراقبة على التصنيع بيد
العمال في المصنع .فتطور مفهوم «إدارة الجودة الشاملة» ،والذي يهدف إلى الرفع المستمر
لمستوى الجودة مع االستمرار في التقليل من التكلفة.
 Steven (2011), The 3r Alternative, New York: Free Press.و(35) Covey

حلصملا ركبوبأ دمحم .د/ةعيرشلا تايلك  تاررقمل لاّعف ريوطت وحن

183

ويذهب كثير من الباحثين إلى أن سر نجاح اليابانيين وتفوقهم في الصناعات والسيما في
ستينات وسبعينات القرن الماضي هو تبنيهم مبدأ الجودة ،وذلك من خالل تقديم منتجات
وخدمات ذات جودة وبأسعار أقل من منافسيهم ،ومن هنا يرتبط هذا المبدأ بعنصر آخر من
عناصر معادلة معيار الفاعلية أال وهو االستثمار الرشيد للموارد ،وبعد هذا النجاح في مجال
الصناعة ،وظف مبدأ الجودة في مجال التعليم(.((3

الباحث األمريكي ويليام جالسر وظف أفكار الباحث دمينج وابتكر مفهوم مدرسة
الجودة عام 1990م .يذهب جالسر في كتابه ( مدرسة الجودة :إدارة الطالب من غير إرغام)
« »The Quality School: Managing Students Without Cooresionإلى أنه «إذا قبلنا
بأن غرض أي مؤسسة هو صناعة منتج ذي جودة أو تقديم خدمة ذات جودة ،فعلينا أن نقبل
بأن العاملين في المؤسسة يجب أن يعملوا بجودة وأن وظيفة مديري المؤسسة هو التأكد من
تحقق ذلك ،وفي ]المؤسسة التعليمية( [((3الطالب هم العاملون ...والمدرسون هم الذين
يديرون الطالب ،واإلداريون هم من يدير المدرسين وبعض الطالب»(.((3
الفكرة الرئيسة والقوية في هذا الكتاب المهم لموضوعنا هو الحقيقة المجربة القائلة بأن
العاملين – أي الطالب في المؤسسة التعليمية – «لن يعملوا بجد إال حينما يعتقدون أن هناك
جودة فيما يطلب منهم ...لكن معظم الطالب ال يرون جودة في األعمال التي تطلب منهم
في الحصص األكاديمية»( ،((3و«إننا نخفق في إدراك أن الطريقة التي ندير بها تتجاهل حقيقة
أن القليل من الناس – والطالب ليسوا استثناء – لن يبذلوا الجهد المطلوب للقيام بعمل ذي
جودة إال إذا اعتقدوا أن هناك جودة فيما يطلب منهم عمله»(.((4

وهناك حقائق أخرى في هذا الكتاب تؤكد أهمية تبني مبدأ الجودة في التعليم ،ومن المهم
أن نستحضرها في سياق سعينا للتطوير الف ّعال ،نشير هنا إلى بعضها باختصار:

( ((3انظر؛المصلح ،إسماعيل (2002م) ،من أجل تميز التربية القطرية :إعادة هندسة للتفكير اإلداري
المهيمن ،مصدر سابق ،ص 18ـ .19
(((3
استبدلنا كلمة «مدرسة» بـ «مؤسسة تعليمية» في اقتباساتنا من كتاب جالسر؛ لتشمل الجامعة من باب أولى.
(38) Glasser, William (1998) The Quality School: Managing Students Without Coercion, New
York: HarperCollins Publishers, Inc. p.2.
(39) Ibid, p.92.
(40) Ibid, p.6.

184

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

«إن نظمنا التقليدية في إدارة الطلبة تبعث رسالة واضحة لجميع الطلبة تقريب ًا مفادها أن
العمل متدني الجودة مقبول»( ((4و«متى ما أصبحت الجودة جزء ًا من الحصص الدراسية،
فإن الطلبة سيفتخرون( ((4بما يفعلون»(.((4

إننا نوافق ويليام جالسر تمام ًا بأنه «ما لم يضع عدد أكبر من الطلبة حالي ًا عمل المؤسسة
التعليمية في عالم الجودة فلن نستطيع حل كثير من المشاكل التي تواجهنا»(،((4وهذا في
الحقيقة أحد التحديات الكبرى في التعليم .وللتعاطي مع هذا التحدي ينبغي باألساس أن
نجسد األهداف النوعية في منهج يتصف بالجودة العالية .فكيف نحقق ذلك؟
ِّ
كيف تج�سد الأهداف الكلية النوعية في منهج ذي جودة عالية؟

بما أن الملزمة التجميعية ال يمكن أن تجسد األهداف الكلية النوعية بالجودة المطلوبة،
بل وليس هناك كتاب واحد يتعاطى مع جوانب التحدي التي تواجه طالب الثقافة اإلسالمية،
باإلضافة إلى ما في إقرار كتاب محدد – أي ًا كان ـ للمقرر من إشكاليات؛ فإننا نقترح بدي ً
ال
عن ذلك كله وضع دليل نوعي متجدد يتسم بالجودة والمرونة يعده فريق من أساتذة الثقافة
اإلسالمية على ضوء األهداف الكلية النوعية التي تستجيب للتحديات والتي عرضناها آنف ًا.
هذا الدليل ينبغي أن يبقى قاب ً
ال للتعديل واإلغناء واإلثراء باستمرار من قبل أساتذة الثقافة
اإلسالمية حتى أثناء تدريس المقرر .ويقترح أن يشتمل الدليل على:

عناوين الموضوعات العامة المناسبة لتحقيق كل هدف من األهداف الكلية النوعية للمقرر
مرتبة ترتيب ًا متسلس ً
ال منطقي ًا .وسلسلة المحاور التفصيلية ،ومجموعة المفاهيم المفتاحية
على أن تحرر خالل المقرر تحرير ًا يزيل أي لبس وإرباك مفاهيمي ،ومقدمة تعريفية موجزة

(41) Ibid, p.5.

( ((4ويصدق ذلك ما عبر عنه الطلبة أنفسهم خالل تجربتي بجامعة قطر في فصل خريف 2008م أثناء
تدريسي لمقرر الثقافة اإلسالمية بنهج حاولت فيه أن أتحرر من القيود الملزمة .وهذا شاهد على ما أقول
بقلم طالبة« :إن اإلنسان لتمر به التجارب المختلفة في جميع مراحل حياته ،وليس يبقى ذكر إال لفريدها،
وإن الرحلة التي خضتها مع الطالبات في هذا المقرر لفريدة  ..وفريدة جد ًا ،»...وهذا شاهد آخر« :إنني ما
ذكرت حال مقررنا الفريد لواحدة من صديقاتي على انفراد أو في جمع إال ثارت بادئ األمر حوله إشارات
التعجب والمساءلة ..وعلت األصوات تدعو لنا بالتأييد من اﷲ على صعوبة ما نواجه! ..إال أنني إذ أوضح
لهن الصورة وأج ّلي عنها غبار نفوس المجتمع النائم على وسائد المألوف ،الرافض تماما أن يستفيق ليرى
ألوانا جديدة في صور حياته ..إنني إذا وضحت لهن ..أراهن هدأن وقنعن أننا طالبات الدكتور المصلح
سعاة الفائدة واإلفادة بغض النظر عن الشكليات التنظيمية التي تؤطرنا.»...

(43) Glasser, William (1998) The Quality School: Managing Students Without Coercion, New
York: HarperCollins Publishers, Inc., p.106.
(44) Ibid, p.105.
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ومركزة عن كل موضوع تتضمن أبرز األسئلة اإلشكالية المتعلقة بكل موضوع والمتسقة مع
األهداف ،وسلة مقترحة من األنشطة المختلفة التي تغطي كل موضوع بمحاوره التفصيلية
وتتعاطى مع األسئلة اإلستشكالية ذات الصلة وتحفز الطالب للمشاركة التفاعلية الف ّعالة في
عملية التعلم ،منها :المحاضرات االستهاللية التحفيزية التي تسلط الضوء على موضوعات
المقرر وما يتعلق بها من أسئلة إستشكالية ،والحوارات الصفية التحليلية اإلثرائية المباشرة،
واألنشطة الصفية والالصفية المقترحة التي ينبغي أن يتمرس عليها الطالب ليتمكنوا من
تحقيق األهداف بفاعلية ،ونماذج مجسدة لبعض األفكار المركبة ،وقائمة إرشادية تتضمن
مجموعة مقترحة من أهم المراجع النوعية والكتب الريادية التي تتناول كل موضوع من
الموضوعات المختارة تناوالً عميق ًا ،على أن تبقى قائمة المراجع مفتوحة ،بحيث ال يرتبط
الطلبة بمصدر واحد أي ًا كان ،وال حتى مجموعة محدودة من المصادر.
إن الدليل يقوم بدور البوصلة والخارطة التي يسترشد بهما الطالب في رحلة «غوصهم» في
بحر الثقافة اإلسالمية ،سواء خالل المقرر أو طوال سنوات دراستهم بل طوال حياتهم .فالمقرر
ينبغي أن ينظر له على أنه رحلة تدريبية للطالب للغوص في بحر الثقافة اإلسالمية الزاخر،
كما نصوره نحن للطلبة عبر عرض صور معبرة عن الغوص ،وكل صورة لها داللة خاصة في
المقرر .فالطالب – ال األستاذ ـ هو الذي ينبغي أن يغوص الستكشاف هذا البحر الزاخر ،وهذا
يحتاج إلى لياقة فكرية ،ونفس طويل ،وصبر ومصابرة ،كما يحتاج إلى االهتمام بتحصيل العلم
والفوائد وتقييدها ،وذلك يتمثل في قيام الطالب – ال األستاذ ـ بإعداد ملف للمقرر يحتوي على
تلخيصه للمحاضرات والمناقشات والمراجع التي يرجع إليها ،ويكتب فيه الطالب الفوائد التي
يستفيدها ،والخواطر التي تخطر بباله ،واألسئلة االستشكالية التي ترد عليه.

وأما األستاذ فيقوم بدور «النوخذة» أو الربان الملهم والمبدع ،يقدم األدوات الالزمة
للغوص ويحفز ويوجه وينبه ويقود ويقيم مدى جودة ما يستكشفه الطالب وما يستخرجونه
من بحر الثقافة اإلسالمية ،ثم يكافئهم على اإلنجاز .وعلى األستاذ أن يمكن الطالب من
التزود بالمنهجية العلمية السليمة التي تمكنهم من تمييز الحق من الباطل.
وإن كانت مثل هذه الرحلة تتطلب جهد ًا من الطالب إال أن الثمرة التي يجنيها ستكون ثمينة،
وهي استخراج آللئ المعرفة والفكر األصيل ،وتمييزها عن الآللئ المزيفة والمغشوشة،
وتوظيفها واالستفادة منها في حياته .إنه التعليم بالتغطيس الذي يكسر الحواجز النفسية
ويحقق تذوق حالوة التعلم .إن مثل هذا التذوق هو أكبر محفز ذاتي للتعلم .ولقد ضرب
سلفنا الصالح المثل في ذلك ،وهذا ما عبر عنه الزمخشري في أبياته الرائعة:
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س�هري لتنقي�ح العل�وم أل�ذ ل�ي
وتمايل�ي طرب�ا لح�ل عويص�ة
وصري�ر أقالم�ي عل�ى أوراقه�ا
وأل�ذ م�ن نق�ر الفت�اة لدفه�ا
ي�ا م�ن يح�اول باألمان�ي رتبت�ي
أأبي�ت س�هران الدج�ى وتبيت�ه
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م�ن وص�ل غاني�ة وطي�ب عن�اق
أش�هى وأحل�ى م�ن مدام�ة س�اقي
أحل�ى م�ن ال�دوكاء والعش�اق
نق�ري أللق�ي الرم�ل ع�ن أوراق�ي
ك�م بي�ن مس�تغل وآخ�ر راق�ي
نوم�ا وتبغ�ي بع�د ذاك لحاق�ي

إن مثل هذا الشعور بلذة العلم ليس حكر ًا على سلفنا الصالح ،بل يمكن أن يتحقق لدى
طالبنا كذلك إن نجحنا في تحفيزهم لتذوق حالوة العلم(.((4
كيف نقدم المنهج بجودة عالية؟
إن األستاذ الف ّعال هو حجر الزاوية في تقديم المنهج بجودة عالية .وكما يقول ويليام
جالسر «المدرس الف ّعال هو الذي يستطيع أن يقنع كل الطلبة بالقيام بعمل ذي جودة ...
وهو الذي يدير الطلبة من غير إرغام»( .((4وذلك أمر غير يسير .فكما يقول جالسر أيض ًا« :ما
يخفق الجميع ـ تقريب ًا ـ في استيعابه هو أن امتهان التدريس الف ّعال قد يكون أصعب مهنة في
مجتمعاتنا»( .((4والسيما وأن التدريس الف ّعال ليست وصفات جاهزة ،أو ممارسات محددة،
والذي يعتقد ذلك واهم ،ويناقض معطيات علم التربية الحديث ،فالعلم لم يقل كلمته
النهائية في فاعلية التدريس ،كما تؤكد األدبيات ذات الصلة .ورغم أن العلم لم يقل كلمته
الفيصل في فاعلية التدريس،إال أن «الكثيرين منا يتصورون أن سلوكيات معينة تخلق تدريس ًا
ف ّعاالً ومدرس ًا ف ّعاالً !!! ...يتضح ذلك من خالل تشديد هؤالء على سلوكيات تدريسية
سائدة محددة ...تركز على البعد التحصيلي المعرفي المعلوماتي المهاري والمتمثل في نقل
معلومات ومعارف ومهارات من فرد لفرد»(.((4
وهذا يدعونا إلى طرح السؤال اآلتي:

( ((4وهذا شاهد يؤيد ما أقول من وصف طالبة لتجربتها في مقرر الثقافة اإلسالمية في فصل خريف
2008م« :وإني في هذا المقرر ألجد روح التعلم وريحها تعبق بكل مرحلة من مراحله ...إن وصولي
إلى هذا السطر في هذه الرسالة «المشروع» إلنجاز كبير بالنسبة لي ،غمرني بمشاعر مختلطة كثيرة .أهمها
يقص على أحفاده حكايات المسيرة».
اللذة ...كتلك اللذة التي يستشعرها الجد حين ّ

(46) Ibid, p. 105.
(47) Ibid, p. 105.

( ((4المصلح ،إسماعيل ( ،)1997فاعلية التدريس :رؤية نقدية ،وتجربة ذاتية ،دراسة غير منشورة ،ص.2
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الفعال؟
ما المق�صود بالتدري�س ّ
إنه إيجاد بيئات للتعلم المح ّفز والتي ينخرط فيها الطالب مع محتويات المقرر انخراط ًا
كامالً .أما كيفية إيجاد مثل هذه البيئات فهنا يأتي دور مهارات المدرس .ومن أهم هذه
المهارات اإلبداع في طرق التدريس بما يتالئم مع الموقف التدريسي ،وذلك هو أحد
عناصر معادلة معايير الفاعلية كما ذكرنا من قبل.

في مثل هذه البيئات تتحقق اإلنتاجية التي تقوم على مهارات المدرس .فكما يقول ويليام
جالسر في كتابه «المدرس المدرسي ذو الجودة» وهو الكتاب المكمل لكتابه «مدرسة
الجودة»« :اإلنتاجية في أي مؤسسة تعليمية تعتمد بالدرجة القصوى على مهارة المدرسين
الذين يديرون بشكل مباشر الطلبة ،ولكن نجاحهم يعتمد بالكامل تقريبا على مدى حسن
إدارتهم هم من قبل المسؤولين فوقهم»(.((4
وهذا يقودنا إلى قضية ثقافة المؤسسة والتي هي أكبر تحد أمام أي مشروع تطويري.
فقد خلصت دراسة لمجموعة بليديوم أن «في كل التحديات التي تواجه إدارة أي مخطط
استراتيجي ال يوجد ما يثير عوائق في التطبيق أشد من التعاطي مع القضايا المتعلقة بثقافة
المؤسسة»( .((5وثقافة المؤسسة يمكن أن توصف – كما جاء في الدراسة –كاآلتي« :مجموعة
الممارسات السلوكية التي يدرك الموظفون أنها متوقعة ويكافأ عليها .هذه الممارسات
السلوكية مبنية على قيم ،وهي التي ترسم الموجهات لعملية اتخاذ القرار ،وذلك من خالل
تحديد ما تثني عليه المؤسسة وما تلوم عليه .إن القيم والممارسات السلوكية عادة ما تتبلور
عبر سنوات عديدة ،وتترسخ بعمق ،وتتمثل في عبارة «هذه طريقة عملنا هنا وحسب»»(.((5

ومن هنا؛ البد من تغيير ثقافة المؤسسة تغيير ًا إيجابي ًا إن رمنا ضمان نجاح أي مشروع
تطويري .واألساس المنطقي للتغيير اإليجابي لثقافة أي مؤسسة تعليمية يمكن تجسيده
بالشكل اآلتي:

(49) William Glasser, «The Quality Teacher», New York: HarperCollins Publishers, Inc.
1998 p.7.
(50) Creelman James & Sebastian Rubens y Rojo (2015). Executing Strategy: The Critical
 Aligned Culture, Palladium Group, Inc.ـ Role of Culture, Part I: Creating a Strategy
(51) Ibid.
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فتغيير ثقافة المؤسسة التعليمية – والذي هو أحد التحديات الكبرى في التعليم المؤسسي
– يعتمد ،كما هو مبين في الشكل ،على تغيير سلوك الطلبة تجاه المؤسسة ،ولكن تغيير
سلوك الطلبة يعتمد باألساس على تغيير سلوك المدرسين تجاه الطلبة ،كما أن تغيير سلوك
المدرسين تجاه الطلبة يعتمد باألساس على سلوك اإلدارة تجاه المدرسين.
إن التحدي المتعلق بتغيير ثقافة المؤسسة – وباألخص في مجال فاعلية التدريس ـ
مرتبط كذلك بتحدي التعاطي مع اإلشكالية التي يطلق عليها «الالوعي المنظمي»(،((5
ويقصد به غياب جوهر الوعي المؤسسي بأمور تربوية عديدة ،منها قضية فاعلية التدريس،
وليس ذلك مجرد عدم معرفة ما يتصل بفاعلية التدريس ،بل أيض ًا عدم إدراك حقيقة هذه
الفاعلية ،وعدم االستجابة المؤسسية الجادة مع هذه المعرفة ،وعدم اتساق وانسجام السلوك
مع هذه المعرفة.

وعليه؛ فاإلشكال ليس فيما يكتب في توصيفات المقررات الجامعية ،وإنما في مدى
اتساق ما هو مكتوب مع ما هو ممارس .فبالنظر إلى ما هو مكتوب في الوصف العام لمقرر
الثقافة اإلسالمية في الوضع الراهن( ،((5حق لنا أن نتساءل بعجب شديد :كيف يمكن أن
يحقق ما هو مكتوب مع كل القيود المك ِّبلة لألستاذ التي ذكرناها آنف ًا؟! كيف؟!
( ((5المصلح ،إسماعيل ( ،)1997فاعلية التدريس :رؤية نقدية ،وتجربة ذاتية ،مصدر سابق ،ص.1
( ((5والذي ينص على اآلتي« :يهدف مقرر الثقافة اإلسالمية إلى بيان النظرة الكلية للثقافة اإلسالمية من
حيث :فهومها ،ومصادرها ،وخصائصها ،وأهم مكوناتها الفكرية إنجازاتها الحضارية ،وذلك من خالل
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إن تحرير األستاذ من تلك القيود متطلب ضروري لتحقيق الفاعلية في التدريس ،وهو
الشرط األساس والضمان األفضل لتحقيق التميز في التعليم الجامعي ،كما تؤكد عليه
الوثيقة المهمة الصادرة عن اليونسكو بعنوان «التخطيط واإلدارة للتميز والكفاءة في التعليم
العالي» ،والتي تحوي مجموعة دراسات دولية طرحت للنقاش في طاولة مستديرة بالبرلمان
الدولي للتخطيط واإلدارة للتطوير التربوي عام 1991م ،وقد نصت على أن «الشرط األساس
والضمان األفضل لتحقيق التميز في التعليم العالي يتمثل في ترسيخ التحرر واالستقاللية في
البحث وفي التدريس».
كما أن التحرر واالستقاللية متطلب ضروري للتحليق في سماء اإلبداع الالمحدود،
والذي هو أحد العناصر األساسية في معادلة معايير الفاعلية التي عرضناها في هذه الورقة.
وهذا يقودنا إلى طرح السؤال اآلتي.
ما المقصود باإلبداع في مجال التعليم؟

يرى الخبير بمجال اإلبداع في التعليم السير كين روبنسون أن موضوع اإلبداع
( )innovationمرتبط بكل من قوة التخيل( )imaginationوالقدرة على االبتكار
( ،)creativityوأن هذه القدرات الثالث (التخيل واالبتكار واإلبداع) حيوية الزدهار
البشرية( .((5أما قوة التخيل – والتي هي من أعظم القوى التي تميز اإلنسان – فيعرفها
بأنها «قوة استحضار الذهن ألشياء ليست حاضرة» ،لكن هذه القوة ال تكفي لوحدها في
تحقيق اإلبداع ،فقد يقوم شخص بالتخيل طوال يومه لكنه ال يعمل شيئ ًا .وهنا يأتي دور
االبتكار الذي يعرفه بأنه «تخيل تطبيقي» أو «تخيل عملي» أي توجيه التخيل ليكون عملي ًا،
أو «استخدام التخيل في التعاطي مع مشكلة ،وتصور بديل جديد» ،أو بتعريف أكثر تحديد ًا
«عملية الحصول على أفكار أصيلة ( )originalلها قيمة» ،وأما اإلبداع فيعرفه بأنه»عملية
تحويل األفكار الجيدة إلى ممارسة» ،فإن كانت هذه العملية منتظمة – أي وفق منظومة
مؤسسية – ومتواصلة ومرتبة فإننا سنحصل على ما يسميه كين روبنسون «ثقافة اإلبداع».
إن ترسيخ «ثقافة اإلبداع» أمر حيوي في تحقيق الفاعلية في أي مشروع تطويري،
وباألخص في مجال التعليم .إن هذه الثقافة ينبغي أن ترسخ في التعليم ،والسيما أن

بيئة َت َع ُّلم مح ِّف َز ٍة ،توظف استراتيجيات التعلم النشط ،القائمة على الحوار ،والمناقشة ،والتفكير الناقد،
رئيسا فيها ،وكيفية تفاعلها مع قضايا العصر الحاضر»
ومجموعات العمل التي يشكل الطالب
محورا ً
ً
( ((5في محاضرة للسير كين روبنسون على اليوتيوب بعنوان «»How to build a Culture of Innovation
(كيف تبني ثقافة إبداع) بتاريخ  18فبراير 2015م_zABwof=v?watch/com.youtube.www//:https :
oYrw
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القدرات التخيلية واالبتكارية واإلبداعية كامنة في عقل اإلنسان لكنها تحتاج إلى تحفيز.
وهناك وسائل وتقنيات لتحفيز هذه القدرات قابلة للتعلم .من أبرز هذه الوسائل والتقنيات:
تقنية العصف الذهني ،ووسائل تحفيز المخيلة والذاكرة ،وتقنية القراءة التفاعلية ،وتقنية
الخرائط الذهنية .وهذه الوسائل والتقنيات مهارات ذهنية فعالة ،لها آثار إيجابية كبيرة في
عملية التعلم ،وقد شهدت تطور ًا مذه ً
ال في هذا العصر الذي يطلق عليه «عصر الذكاء»(.((5

فلذا؛ ينبغي أن تكون هذه المهارات من ضمن المناهج التدريسية .وعليه؛ ندعو وبقوة
إلى توظيف هذه الوسائل والتقنيات في تطوير «مقرر الثقافة اإلسالمية» وسائر المقررات
بحيث يدرب عليها المدرسون تدريب ًا ف ّعاالً يمكنهم من توظيفها بفاعلية في عملية التدريس
وتدريب الطالب عليها ،وليس تدريب ًا هش ًا ال يؤدي إلى التوظيف الفعال للتقنيات ،بل يؤدي
إلى نتائج سلبية كما هو مشاهد عند كثير من مستخدمي مثل هذه التقنيات ،مع تحذيرنا
الشديد من أن يكون «الولع» بهذه المهارات على حساب التعمق في العلم والفكر وجودة
األفكار ورصانتها والذي يؤول – بالضرورة ـ إلى التسطيح والضحالة العلمية والفكرية ،كما
هو سائد في مؤسساتنا التعليمية لألسف الشديد ،وهو الذي يناقض أحد أهم معايير الفاعلية
أال وهو الجودة كما يتعارض مع األهداف الكبرى للتعليم كما سبق بيانه.
م�ستقبل «مقرر الثقافة الإ�سالمية» في جامعة قطر:
تشهد جامعة قطر في الفترة الراهنة تحوالً إيجابي ًا جذري ًا فيما يتعلق بمقرر الثقافة
اإلسالمية مما يعد إرهاص ًا لمستقبل واعد للمقرر في الجامعة بعون الله.

كانت نقطة االنطالقة في هذا التحول ندوة نظمتها كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة قطر – بدعم من قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية ـ بتاريخ  2من ربيع األول 1437هـ،
الموافق  13من ديسمبر 2015م ،عرضنا فيها ورقة بعنوان «نحو تطوير ف ّعال لمقررات كلية
الشريعة :الثقافة اإلسالمية نموذج ًا»(((5وعقب عليها كل من أستاذنا عميد الكلية فضيلة أ.د.
يوسف محمود الصديقي ،وأستاذنا الكبير أ.د .عدنان زرزور.
وعلى إثر الندوة التي كان لها صدى طيب ـ بفضل اﷲ ـ أصدر عميد الكلية – الذي
يحمل راية التطوير الشامل للكلية ـ قرار ًا يقضي بتشكيل لجنة مكونة من مجموعة من أساتذة
الكلية(((5متنوعي التخصصات لتقويم مقرر الثقافة اإلسالمية وتطويره ،األمر الذي ينم عن

��(55) Buzan, Tony with Chris Ghriffiths, (2014). Minds Maps for Business: Using the Ultimate Thinking Tool to Revolutionise How You Work, London: Pearson.

( ((5والتي هي نواة هذه الورقة.
ً
( ((5اللجنة مكونة من :د .محمد ابوبكر المصلح (رئيسا) ،وعضوية كل من :أ.د .عدنان زرزور ،وأ.د.
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رغبة شديدة في التطوير الف ّعال لدى المنتسبين للكلية عمادة وأساتذة وطالب ًا .وقد ُدعم قرار
وجه برفع القيود
تشكيل اللجنة من قبل رئيس الجامعة د .حسن الدرهم شخصي ًا ،الذي ّ
والعوائق عن أية عملية تطوير فعلي تراها الكلية.
وفي ضوء هذا التوجيه المشجع؛ شرعت اللجنة المذكورة في مشروع تطوير مقرر الثقافة
اإلسالمية شك ً
ال ومضمون ًا ونهج ًا تدريسي ًا مستندة إلى الموجهات التطويرية التي عرضت
في الندوة المشار إليها ،بالتزامن مع تخصيص مجموعات تجريبية مستقلة لتنزيل مشروع
التطوير بدء ًا من هذا الفصل الدراسي (خريف 2016م) .والمؤشرات األولية لعمل اللجنة
والمجموعات التجريبية مبشرة ولله الحمد.
وقد اعتمدت اللجنة في مشروع التطوير المدخل الذي تبنته هذه الورقة وعرضت في
الندوة المذكورة أال وهو مدخل التحديات التي من أجلها برزت الحاجة للمقرر وتعززت
مع مستجدات العصر ،وهي التحدياتا لتي ينبغي أن يتعاطى معها أي مشروع تطويري للمقرر
والتي ينبغي أن توجه أهداف المقرر ،وتوافقت اللجنة على تحديد التحديات كاآلتي:
❍ اختالل الخارطة الذهنية الكلية لإلسالم

الهوية الحضارية والثقافية لألمة
❍ الغربة عن ُ

❍ الجمود والتسطيح الفكري والضعف التكويني
❍ فقدان الدور الرسالي القيمي في الحياة
❍ انحسار الفاعلية واإلبداع الذاتي

❍ ضعف الحصانة ضد «الجراثيم الثقافية» و«األفكار المعدية»
❍ تفشي األمراض والعلل الثقافية والفكرية

وفي ضوء هذه التحديات؛ صاغت اللجنة أهداف المقرر والتي تتعاطى مع التحديات
صياغة تتمحور حول الطالب كاآلتي:
 .1تمكين الطالب من رسم خارطة ذهنية تركيبية واضحة لنظام اإلسالم الشامل وفلسفته
ومنظومة قيمه الكبرى ومقاصده الكلية

القرشي عبد الرحيم ،وأ.د .عبد الجبار سعيد ،ود .محمد عياش الكبيسي ،ود .موسى الزهراني ،وانضم إلى
اللجنة مؤخر ًا د .محمد إقبال فرحات.
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الهوية الحضارية والثقافية األصيلة لألمة
 .2تمكين الطالب من تحليل أركان وخصائص ُ
المسلمة
 .3تمكين الطالب من استكشاف كلي للتراث والتاريخ واإلنجاز اإلسالمي الحضاري

 .4تمكين الطالب من تطوير دور ثقافي رسالي له في العصر على ضوء وعيه بالقيم
والمقاصد الكلية لإلسالم ووعيه بالعصر
 .5تمكين الطالب من التحصن بأدوات فعالة ضد األمراض والعلل والجراثيم الثقافية
والفكرية السائدة وتقوية مناعته الذاتية

وفي ضوء هذه األهداف حددت اللجنة الثمرات التي يتوقع أن يجنيها الطالب بدراسته
للمقرر كاآلتي:
 .1يعبر عن فهم عميق لطبيعة اإلنسان وفلسفة الخلق.

 .2يرسم خارطة متكاملة لكليات اإلسالم وقيمه ومبادئه العامة.
 .3يظهر اعتزازه البصير بهويته اإلسالمية.

 .4يعبر عن وعيه باإلطار العام للتاريخ اإلسالمي واإلنجازات الحضارية لألمة.

 .5يعبر عن وعيه بواقع األمة اإلسالمية والتحديات التي تواجهها داخلي ًا وخارجي ًا.

 .6يضع لنفسه خطة رسالية لحياته المستقبلية.

 .7يتمكن من البحث التحليلي النقدي في مصادر الثقافة اإلسالمية والتراث اإلنساني.
 .8يستخدم أدوات منهجية لمناقشة الشبهات التي تثار حول الثقافة اإلسالمية.

 .9يمتلك مقومات التحصين الثقافي ،والتعامل مع اآلخر.

وبناء على هداف المقرر والثمرات المرجو تحقيقها منه ،رسمت اللجنة مسودة خارطة
المحاور والموضوعات والقضايا التي يحتاج طالب الثقافة اإلسالمية أن يدرسها ليجني
الثمرات المرجوة ويحقق المقرر أهدافه المنشودة كاآلتي:
مقدمة:تحرير المفاهيم المفتاحية (وأهمها :الدين ،الثقافة ،العلم ،األمة ،الحضارة)

المحور الأول :الإن�سان وفل�سفة الخلق:
ـ طبيعة اإلنسان (الفطرة ،الروح ،العقل ،النفس ،الجسد)
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ـ مقاصد الخلق (العبادة ،الخالفة ،إعمار األرض ،االبتالء ،االختالف)

ـ اإلنسان والكون (صلة االنتفاع والتسخير ،التفكر والتأمل ،أخالقيات التعامل مع
الكون ،السنن الكونية)
المحور الثاني :الر�سالة الإ�سالمية:
ـ خصائص اإلسالم وحاجة البشرية إليه (دين الفطرة ،الربانية ،العالمية ،الشمول،
الخلود)
ـ مصادر النظم والثقافة اإلسالمية (الوحي :قرآن ًا وسنة وسيرة ،التراث :اإلسالمي
واإلنساني)
ـ وحدة البناء اإلسالمي (األساس العقدي ،منظومة القيم ،مقاصد التشريع ،نظام الحياة)
المحور الثالث :الأمة الإ�سالمية:
ـ هويتها (العقيدة ،اللغة ،التراث ،الرموز)
ـ نشأتها وتاريخها

ـ واقعها وسبل النهوض بها
المحور الرابع :التعامل مع الآخر:
ـ التعارف اإلنساني
ـ الحوار الثقافي

ـ التحصين الثقافي

ـ مبادئ السلم والحرب

كما توافقت اللجنة على أن يكون التعاطي مع هذه الموضوعات بطريقة كلية شمولية
ال تفصيلية جزئية ،مع اإلحالة إلى كتب نوعية في كل موضوع من الموضوعات ،وعلى
أن يعطى األستاذ هامش ًا من الحرية في النهج التدريسي والتعديل واإلضافة وسياسة
التقويم ما دام ذلك في ضوء أهداف المقرر المنشودة والثمرات المرجوة .وما زالت
اللجنة تبني مشروع تطوير المقرر شيئ ًا فشيئ ًا بالتزامن مع تنزيله في المجموعات
التجريبية المستقلة.
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الخال�صة والخاتمة:
انطلقت الورقة من تحديد اإلشكال – فيما يبدو للباحث ـ في مشاريع تطوير مقررات
كليات الشريعة بكونها تفتقر إلى روح التطوير أال وهو الفاعلية .وحددت الورقة غايتها في
تسليط الضوء على معايير التطوير الفعال من خالل تقديم موجهات هادية ومقترحات عملية
لتطوير «مقرر الثقافة اإلسالمية بكلية الشريعة بجامعة قطر»بناء على تلك المعايير بحيث
تكون الورقة «ورقة عمل توجيهية» ألي مشروع تطويري للمقرر يرمي إلى الفاعلية وتقديمه
كنموذج لتطوير مقررات كليات الشريعة بل أي مقرر جامعي ،وذلك ألن هذه المعايير داخلة
في دائرة السنن التي ال تتغير وال تتحول باعتبار أنها من سنن الفاعلية في العمل المؤسسي.
ولتحقيق الغرض المنشود – وبعد بيان مدى أهمية بل ضرورة التطوير الفعال ـ استهلت
الورقة بعرض السياق التاريخي لمقرر الثقافة اإلسالمية وذلك الستحضار الدوافع التي
أدت إلى إقرار المقرر في الجامعات ،وعالقة هذه الدوافع بأهداف المقرر ومدى الحاجة
الهوية الحضارية والثقافية
إليه ،وخلصت إلى أن المقرر ظهر في سياق تحدي «الغربة عن ُ
وانحسار اإلبداع الفكري والعلمي» التي حلت باألمة عند نشأة الجامعات الحديثة في ظل
االستعمار األجنبي ،والتي زادت حدتها وتعددت جوانبها في ظل العولمة وثقافة العولمة
أو عولمة الثقافة .األمر الذي يؤكد أهمية تبني مدخل التحديات في أي مشروع تطويري
للمقرر – أي مدى استجابة المقرر للتحديات التي ينبغي أن يتعاطى معها والتي من أجلها
برزت الحاجة إليه – وهو المدخل الذي تبنته الورقة في مقابل المدخل اآلخر السائد الذي
انتقدته الورقة أال وهو مدخل تعريف الثقافة والثقافة اإلسالمية.

وبعد عرض أبرز التوصيات المؤسسية الدولية التي دعت إلى تدريس «مقرر الثقافة
اإلسالمية» في الجامعات وتطويره ،عرضت الورقة تجربة جامعة قطر في تحويل تلك
التوصيات إلى واقع وأبرز التحوالت في المقرر ،وناقشت أهم اإلشكاالت في تلك
التحوالت سواء كانت على مستوى األهداف ،أو المنهج والمفردات ،أو النهج التدريسي،
أو سياسات التقييم ،ومن ثم خلصت الورقة إلى أن هذه التحوالت مقيدة لألستاذ تقييد ًا يكاد
يلغي دوره وتحول دون اإلبداع كما أنها تفتقر إلى الفاعلية.
ومن هنا :تناولت الورقة – بقدر من التفصيل ـ معايير الفاعلية التي يمكن أن يقاس بها
مدى تحقق الفاعلية في أي مشروع تطويري وذلك على شكل معادلة تتفاعل فيها أربعة
عناصر :تحقيق أهداف نوعية بجودة عالية وبطرق إبداعية وباستثمار رشيد للموارد ،والتي
هي بمثابة «الميزان المنهجي» الذي عيرت به المقترحات التطويرية التي طرحتها الورقة،
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والتي شملت :جوانب التحدي التي ينبغي أن يتعاطى معها المقرر ،وأهداف نوعية مقترحة
للمقرر بناء على معايير األهداف النوعية ،وموجهات لكيفية تجسيد األهداف النوعية في
منهج ذي جودة في ضوء مفهوم الجودة في التعليم ،وموجهات لكيفية تقديم المنهج بفاعلية
في ضوء مفهومي التدريس الفعال واإلبداع في مجال التعليم.

وقبل الختام؛ كشفت الورقة عن مشروع تطوير مقرر الثقافة اإلسالمية في كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر في ضوء أهم الموجهات التي وردت في هذه الورقة.
وختام ًا؛ اﷲ نسأل أن يكون هذا المشروع فتح ًا في الثقافة اإلسالمية في الجامعات.

واﷲ ولي التوفيق...
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حل المشكالت
تفعيل استراتيجية ّ
في ترقي التعليم الشرعي
أنموذجا
مدخل العقيدة
ً

د .رقية العلواني

أستاذ مشارك ـ رئيسة لجنة البرامج والمناهج األكاديمية

في كلية اآلداب ،جامعة البحرين


م�صطلحات الدرا�سة
عرفها البعض أنها
من أبرز المصطلحات المستعملة في هذه الدراسة؛ المشكلة .وقد ّ
موقف جديد ومميز يواجه الفرد وال يكون لديه حل جاهز في حينه  ((5(.وقد تكون حالـة
يـشعر فيهـا التالميـذ بـأنهم أمـام موقـف قـد يكـون مجـرد سـؤال يجهلـون اإلجابـة عنـه،
ويرغبـون فـي معرفـة اإلجابـة الـصحيحة وقـد يـصاغ المقـرر الدراسي كله في صورة
مشكالت مما يعني ضرورة إتباع طريقة حل المشكالت في تدريسه(.((5
( ((5صالح عبد اللطيف أبو أسـعد ،أساليب تـدريس الرياضـيات ،عمـان ،األردن:دار الشروق للنشر
والتوزيع2010 ،م ،ص .141
( ((5فكري ريان نقال عن:عماد شبير ،أثر إستراتيجية حل المشكالت في عالج صعوبات تعلم الرياضيات
لدى طلبة الصف الثامن األساسي ،رسالة ماجستير ،على الرابط:

ww.alazhar.edu.ps/Library/aattachedFile.asp?id_no=0044793
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أما طريقة حل المشكالت فهي :عملية تفكيرية يستخدم الفرد فيها ما لديه من معارف
مكتسبة سابقة ومهارات؛ من أجل االستجابة لمتطلبات موقف ليس مألو ًفا له ،وتكون االستجابة
بمباشرة عمل ما يستهدف َّ
حل التناقض أو اللبس أو الغموض الذي يتضمنه الموقف(((.
فالمقصود بها التعـرف إلـى وسـائل وطـرق للتغلـب علـى العوائـق التـي تعتـرض
الوصـول إلـى الهـدف وتوظيفهـا للوصـول إليـه ،أي أنـه إذا تمكـّن الفـرد مـن الوصول
إلى الهدف وزال التوتر الذي يعتريه بذلك يكون قد ّ
حل المشكلة(((.

وطريقة حل المشكالت تتركز على أسلوب الحل وإجراءاته واستراتيجاته وكيفية
اكتشافه بمعرفة الطلبة وبتوجيه المع ّلم .ويشترط في المشكلة أن تكون مستوحاة من حياة
الطلبة وواقعهم ،وتضع الطالب في موقف إيجابي ليصبح ّ
حل المشكلة أساس التعليم(((.
ومن مصطلحات هذه الدراسة كذلك :التقويم الحقيقي أو الواقعي.

وهو نمط من أنماط التقويم يجعل الطالب ينغمس في مهام وأنشطة مختلفة ذات معنى
له ،وترتبط بحياته اليومية ومسئولياته في العالم الحقيقي الواقعي والذي سوف يواجهه أثناء
وبعد انتهاء دراسته وذلك بغرض الحصول على معلومات عن قدرة الطالب على تطبيق ما
تع ّلمه من معارف ومهارات في مواقف جديدة ومتنوعة(((.
ومما الشك فيه أن هذه المهمات الحقيقية للطالب تساعدهم أن يفهموا ويطبقوا ما
تع ّلموه في المؤسسات التعليمية والعالم الذي يعيشون فيه(((.
فالتقويم الواقعي قياس المعرفة الفعلية والمهارات المطلوب استخدامها بكفاءة في
سياق واقعي ،وترتبط بمشروعات تكشف عن مهارات ّ
حل المشكالت وتحليل المعومات
وتوظيفها ،وتكون من خالل مواقف تكشف عن تلك المهارات .ويكون التقويم الواقعي
متعدد الوجوه والميادين ومتنو ًعا في أساليبه وأدواته ،وال تمثل االختبارات التحصيلية بين

((( عايش زيتون ،أساليب التدريس الجامعى ،عمان  :دار الشروق1995 ،م.
((( محمود أحمد شوق – االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات – دار المريخ 1989م.
((( إبراهيم بن أحمد الحارثي ،تعليم التفكير ،الروابط العالمية للنشر والتوزيع ،الطبعة الرابعة ،مصر،
2009م ،ص  147وما بعدها .علي جمباالتي ،أبو الفتوح توانيسي ،األصول الحديثة لتدريس اللغة العربية
والتربية الدينية ،دار نهضة مصر1971 ،م.
((( عزة محمد عبدالسميع ،فاعلية برنامج مقترح في تنمية فهم واستخدام بعض أساليب التقويم الواقعي
لدى طالب كلية التربية ( شعبة الرياضيات) .المؤتمر العلمي السابع.المجلد  ،2مصر2007 ،م.
معلما أفضل ،ترجمة مدارس الظهران األهلية،
((( جيزيل مارتن ،تمانية أساليب جديدة ناجحة كي تصبح
ً
2006م ،ص .31-32
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حيزا ضي ًقا ،وعلى أن تكون هذه االختبارات نشاطات تع ّلم غير سرية
هذه األدوات سوى ً
يمارسها الطلبة دون قلق أو رهبة كما يكون عليه األمر في سياق االختبارات التقليدية.

وقد وضع التربويون أساليب للتقويم الواقعي من أهمها؛ المالحظة المباشرة التي تحفل
بمشاهدة الطلبة وتسجيل معلومات عنهم حول كيفية التعلم ،ومستوى تقدمهم كما باإلمكان
تعزيز أسلوب المالحظة بإجراء المقابالت الشخصية مع الطالب(((.
� أهمية الدرا�سة
مما الشك فيه أن نجاح التعليم يرتبط إلى حد كبير بنجاح الطريقة المتبعة في التدريس
والتعلم ،وإشراك المتعلم وجعله العامل األساس في التعلم ،يسهم في تحقيق التكامل بين
المعرفة النظرية والتطبيق العملي وإتاحة الفرصة للمتعلم لتطبيق هذه المعرفة في الواقع،
عنصرا فاعلاً مشاركًا في تغيير واقعه بشكل إيجابي ،والنهوض بتنمية ذاته
األمر الذي يجعله
ً
وهويته.

من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في تقديم آلية ّ
حل المشكالت (التي تعد من أهم
المهارات للدخول في مجتمع المعرفة) في تدريس مبحث العقيدة واإليمان كأنموذج
تدريسي يمكن أن يسهم في الترقي بالتعليم الشرعي .وال تخفى أهمية تمكين وتدريب
ّ
وحل المشكالت والتعامل مع المواقف
الطلبة على مهارات التحليل والنقد والتركيب
المعقدة في إكسابهم المهارات ما بعد المعرفية  Meta Cognitiveواإلسهام في إعدادهم
لفلسفة التعلم مدى الحياة((( .ويعد ّ
مهما في تحفيز التفكير ،كونه
حل المشكالت نشا ًطا ً
الناتج الحقيقي الواقعي األخير للتع ّلم ،فالمعـارف والمهـارات والمفـاهيم النظرية على
أهميتها تعد وسـائل وأدوات ُيفترض أنها تساعد الفرد على ّ
حل مشكالته الحقيقية.
من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة من حيث الموضوع ومن حيث الخطوات اإلجرائية التي
اتخذت فيها كدراسة تطبيقية.

((( استراتيجيات التقويم وأدواته ( اإلطار النظري ) ،إعداد الفريق الوطني للتقويم ،إصدار إدارة
االمتحانات واالختبارات مديرية االختبارات ،وزارة التربية والتعليم بالمملكة األردنية الهاشمية ،كانون
أول  ،2004ص  .15 11-على الرابط:
http://www.sst5.com/EvalutionWayDetails.aspx?EV=1

((( تقرير المعرفة العربي2010/2011 ،م ،ص  37وما بعدها .على الموقع االلكتروني:

http://www.arab-hdr.org/Arabic/akr/AKR2010-2011/Arabic/AKR2010-2011-Chapter2.pdf.

وتقرير عام 2014م على الرابط:

http://www.undp.org/content/dam/rbas/report/UAE_KR2014_Full_Arb.pdf
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الدرا�سات ال�سابقة
وقفت الكاتبة على العديد من الدراسات المهتمة بمراجعة أدوات وآليات تطوير وسائل
التدريس والتقويم بشكل عام .ومجمل الدراسات التي وقفت عليها الباحثة تذهب إلى أن
وسائل ومناهج التدريس في المرحلة الجامعية -في العديد من دول العالم اإلسالمي -ال
يزال الغالب عليها الطابع النظري األكاديمي ،والتلقين المعرفي على حساب الجانب
التطبيقي المهاري .كما أنها تفتقر إلى االتساق بين محتويات المناهج والمقررات وأهدافها
وبين قدرات الطلبة ومهاراتهم وميولهم وواقع المجتمع ومشكالته وحاجاته.
الكمي على النوعي بطرائق وأساليب تفضل
وال تزال تلك المناهج تقوم بترجيح التعليم
ّ
وترجح كفة ما هو نظري مجرد على ما هو عملي
اجترار المعلومات وخزنها على معالجتها،
ّ
محسوس .ومن تلك الدراسات الهامة تقارير التنمية البشرية العربية العالمية المهتمة بواقع
التعليم في الوطن العربي التي ذهب العديد منها إلى أن طرق اإللقاء والتلقين والحفظ
واالستظهار هي التي تطغى على التعليم ،كما تقتصر أساليب التقويم على قياس الحفظ
والتذكر فقط(((.

يقول د .فريحة في سياق الحديث عن واقع التعليم في العالم العربي« :من النادر أن نرى
منهاجا ،بل ما يسمى «كاتالوج» ،وغالبا يترك األمر ألستاذ المادة ليتبنى الطريقة
في جامعة
ً
خصوصا لألستاذ غير المتمرس ،لذلك
التي يشاء .وبما أن طريقة المحاضرة هي األسهل
ً
نجد أن األكثرية الساحقة من المقررات تقدم للطالب كمحاضرات .وهذا يقلل من فرص
تعلمية كثيرة يجب أن تتوفر للطالب في هذه المرحلة من تحصيله كالعمل الفريقي ،واعتماد
طرائق حل المشكلة ،واالستكشاف ،والتقصي ،وغيرها من الطرائق النشطة»(((.
((( التقرير لعام 2012م على الموقع االلكتروني:

http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdf،

كثيرا عن التقارير السابقة التي
ص  .51وانظر كذلك تقرير 2010/2011م الذي لم يختلف في محتواه ً
دعت كلها إلى ضرورة تحسين التعليم وأساليبه .وفي خطورة التلقين:القذافي خلف عبد الوهاب محمد،
تخصص المناهج وطرق تدريس علم النفس .التلقين في التدريس طريقة فاشلة تترجم واقعنا المؤسف.
 .http://www.minshawi.com/node/2600خالد الدخيل ،اهدموا التلقين وافتحوا الباب لمهارة التفكير،
http://www.alweeam.com.sa/273320/ %D8 %AE %D8 %A7 %D9 %84 %D8 %A

((( نمر منصور فريحه ،واقع التعليم العالي في الوطن العربي،

http//:nemerfrayha.com% /D9.

نادين الفرنجي ،مثلث النهضة :التنمية والتربية والحكم الصالح .بيروت :شركة المطبوعات للتوزيع
والنشر2012 ،م.

 يناولعلا ةيقر .د/اًجذومنأ ةديقعلا لخدم يعرشلا ميلعتلا يقرت يف  تالكشملا ّلح ةيجيتارتسا ليعفت

201

من هنا نادى المتخصصون بضرورة االبتعاد عن األساليب التقليدية في التدريس التي
غايتها إيصال المعرفة الى أذهان الطلبة بغض النظر عن حاجاتهم النفسية ودوافعهم وميولهم
ورغباتهم( .((1بل إن ابن خلدون انتقد االعتماد في التع ّلم على الحفظ وأشار إلى أنه ال
يمكن للمتعلمين اكتـساب َملكة العلم من خالل االعتماد عل الحفظ دون البحث والقراءة
والمناظرة والجدل( .((1األمر الذي يؤكد ضرورة االعتماد على الطرائق واألساليب التي
تسهم في تزويدهم بمهارات التحليل والتركيب والعمل على تطوير استراتيجيات التحليل
حتى تنعكس على تحسين مستواهم وأدائهم في الواقع(.((1
كما وقفت الدراسة على عدد من الكتابات المهتمة بتبني أسلوب ّ
حل المشكالت في
تدريس مختلف الموادّ ،
كحل للخروج من تلك األزمة(.((1

وحل المشكالت ،ألن ّ
وأكدت هذه الدراسات الصلة الوثيقة بين التفكير ّ
حل المشكالت
يتحقق بوساطة التفكير بأنماطه المختلفة ،وأن التفكير وطرائقه وأساليبه ونتاجاته يتكون
على أفضل وجه في سياق ّ
حل المشكالت والمواقف التي تتناسب ومستوى نموه العقلي،
فيتمكن من تحديد معطياتها ،أو صياغتها ،ومعرفة حدودها والحصول على البيانات
والمعلومات المتصلة بها ،وإيجاد حلول لها .إذ يصعب فهم نشاطات وعمليات التفكير دون
فهم عملية إدراك العالقات بين عناصر ومكونـات الموقـف وأجزاء المشكلة المراد حلها
 .وهذا يتطلب نشا ًطا عقل ًيا يـنظم من خالله العقل خبراته بطريقة جديدة لحل المشكلة،
فإدراك العالقات وتنظيم الخبـرات مـن أهـم عناصر مكونات مفهوم التفكير(.((1
( ((1عبدالله النافع ،التعليم بتنمية مهارات التفكير ،مجلة المعرفة العدد ( )83مايو ،وزارة المعارف –
المملكة العربية السعودية ،ص 31-25
 ابن خلدون ،المقدمة ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت1981 ،م ،ص  504وما بعدها.( ((1ابن خلدون ،المقدمة ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت1981 ،م ،ص  504وما بعدها.
( ((1انظر على سبيل المثال :إبراهيم عبد اللطيف .وسعد مرسي ،المواد االجتماعية وتدريسها الناجح.
قطامي ،نماذج التدريس الصفي.
( ((1محمود رشدي كثير ،طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينة في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة ،دار
المعرفة ،بيروت1981 ،م .عمار حامدالتعليم..دعوة إلى الحوار في الوطن العربي ،الدار المصرية اللبنانية،
2006م .محمود مزعل شباطات ،طرق تدريس التربية اإلسالمية وتطبيقاتها ،دار الفضيلة2007 ،م .حسن
شحاته ،استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة وصناعة العقل العربي ،الدار المصرية اللبنانية2007 ،م.
( ((1محمود رشدي كثير ،طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينة في ضوء االتجاهات التربوية الحديثة ،دار
المعرفة ،بيروت1981 ،م .عمار حامدالتعليم..دعوة إلى الحوار في الوطن العربي ،الدار المصرية اللبنانية،
2006م .محمود مزعل شباطات ،طرق تدريس التربية اإلسالمية وتطبيقاتها ،دار الفضيلة2007 ،م .حسن
شحاته ،استراتيجيات التعليم والتعلم الحديثة وصناعة العقل العربي ،الدار المصرية اللبنانية2007 ،م.
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مر
وتذهب هذه الدراسات إلى أن التفكيـر ال يوجد إالّ إذا واجه الفرد مشكلة معينة أو ّ
بموقف معين له فيه غرض يود الوصول إليه ويوجد حائل أو عائق دون وصوله إليه ،فالتفكير
يحدث حينما يعمل العقل للتغلب على المشكلة التي تواجهه في موقف معين(.((1
إال أن الباحثة – على حد اطالعها -لم تقف على دراسة أفردت موضوعها بالبحث
والتأليف على رغم من تناول بعض الدراسات توظيف ّ
حل المشكالت في التدريس لمواد
التربية اإلسالمية بشكل عام(.((1

منهج الدرا�سة
تم اختيار منهج البحث اإلجرائي ((1(Action Researchفي هذه الورقة وهو البحث الذي
يقوم به األستاذ بهدف التأمل وتطوير أدائه وممارساته التعليمية ،ومعالجة مشكلة تواجهه
في العملية التعليمية .ومن المتعارف عليه أن البحوث اإلجرائية توظف أدوات بسيطة
ومختلفة لجمع البيانات كما يستطيع الممارس تنويع أساليبه بما يتناسب وطبيعة اإلشكالية
واإلمكانيات المتوافرة .إذ أن الهدف منه تطبيق المعرفة في التوصل إلى معالجة إلشكالية
الدراسة .من هنا فإن أهميته تكمن في تحسين األداء وتطويره بشكل مباشر.
و�سائل جمع البيانات
تقويما متواصلاً لحصيلة عمليات
تستدعي عملية تطوير التعليم في مجتمعات التعلم،
ً
التطوير فالبد من قياس مدى نجاح العمل التربوى لمعرفة مقدار ما اكتسبه المتعلم ،ومن ثم
النظر فى الطريقة التى يمكن بها تحقيق التعلم.
وقد تم توظيف اآلليات التالية إلجراء عملية قياس تعلم الطلبة من خالل توظيف
استراتيجية ّ
حل المشكالت:
أوال :المالحظة أو المشاهدة

قامت الباحثة بمحاولة التعرف على حقيقة سلوكيات الطلبة المعنيين بالدراسة
من غير شعورهم بذلك وفق فترات زمنية معينة ،كما تمت االستعانة بتصوير بعض
( ((1أحمد زكي صالح ،مرجع سابق ،ص .504
( ((1منى النخالة ،أثر استخدام طريقة حل المشكالت في تدريس التربية اإلسالمية على تحصيل تالميذ
الصف التاسع األساسي في محافظة غزة ،رسالة ماجستير على الرابطhttp://www.basicedu.uodiyala. :
 .edu.iq/uploadsفتحي ذياب سبيتان ،حسن وهدان ،مفاهيم وأساليب تدريس التربية اإلسالمية ،الجنادرية،
2010م.
( ((1البحث اإلجرائي من أجل التطور المهني ،جين ماكنيف ،ترجمة :نادر وهبة1997 ،م.
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المواقف والمشاهد التي تتعلق بمواقف معينة .وتعتبر طريقة المالحظة العلمية
المنظمة من الطرق المتوافقة مع السلوك الحقيقي لالفراد والموظفين .
ثانيا :المقابلة الشخصية

تستخدم هذه الطريقة في قياس القيم واالحكام االخالقية عبر طرح مجموعة من االسئلة
على الطلبة المعنيين بالدراسة وبعض من خارجهم ،وتتعلق هذه االسئلة بمواقف معينة.
ثالثا :استطالع الرأي

تم فيه استعراض لبعض آراء الطلبة المشاركين وغير المشاركين في بعض األنشطة
ّ
المعروضة أمامهم .وقام باالستطالع عدد من الطلبة المعنيين بالدراسة .وتظهر أهمية هذه
الوسيلة من خالل أمرين :محاولة الحصول على حيادية جمع المعلومات ،وكذلك من
خالل تدريب الطلبة على التعامل مع الناس واالستماع آلرائهم وان اختلفت وتباينت.

وقد قام الطلبة أنفسهم بصياغة األسئلة وطرحها على الطلبة اآلخرين في مختلف أروقة
الجامعة ،وقد تم عرضها على أستاذة المادة لمراجعتها فقط.
ومعظم األسئلة تدور حول آراء الطلبة في األنشطة المطروحة من قبل الطلبة المعنيين
بالدراسة.
رابعا :إنتاج األفالم القصيرة

تعد الزيارات الميدانية التي قام بها طلبة جمال الشباب من أنجح الوسائل في إيصال
القيم الهادفة إليهم وتحقيق أفضل النتائج حيث اقتران النظرية بالجانب العملي التطبيقي.
وقد قدم الطلبة ثالثين تقريرا مختلفة حول بعض الزيارات التي قاموا بها .قاموا فيها
بتوصيف مشاعرهم اإليجابية تجاه المواقف التي مروا بها .وبناءا على دراستها ،استفرغت
الباحثة بعض النتائج.

ولم يتم إرفاق التقارير إذ أن أصحابها لم ُيستأذنوا في استعمالها كمواد بحثية ،إال أن ثمة
صورا توثق الفعاليات وهي مادة منشورة على الفيس بوك على موقع المجموعة.

المبحث الأول :المدخل التو�صيفي
تم اختيار مقرر الثقافة اإلسالمية باللغة اإلنجليزية تحديدا باعتبار أن هذا المقرر إلزامي،
يدرسه كل طلبة جامعة البحرين في مختلف التخصصات .ويشكل مبحث التوحيد واإليمان
رئيسا في هذا المقرر كما في غيره من
أو ما يعرف في بعض المؤلفات بالعقيدة،
عنصرا ً
ً
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مقررات الدراسات اإلسالمية .ويتناول المبحث عدة مفردات من أبرزها مفهوم التوحيد
وأثره العملي في حياة الفرد والمجتمع والبناء الحضاري لألمة المسلمة.

وقد وضحت الباحثة للطلبة مفهوم التوحيد وكيف أنه يفرض على اإلنسان االلتزام
بالقيام بكافة التكاليف والمسؤوليات التي ألقاها سبحانه على عاتقه ،والعمل ضمن إطار
النهج االلهي ،األمر الذي يؤدي إلى إلزامية القيم الحضارية المنبثقة من إطار التوحيد وهذا
َ
ْ
َ َ ْ
تعالىَ ﴿ :و َما كان ل ِ ُمؤ ِم ٍن َوال ُمؤ ِمنَ ٍة ِإذا
ما يميز هذه القيم في اإلسالم عن غيرها .قال
َ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َّ
َ
ُ َ َ ُ ُُ َ ْ ً َ َ ُ َ َُ ُ ْ ََ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ
ق َضى الل ّهَ ورسوله أمرا أن يكون لهم ال ِخيرة ِمن أم ِر ِهم ومن يع ِص اهلل ورسوله فقد ضل
َضالال ُّم ِبينًا﴾)األحزاب .(36/وإطار التوحيد هذا يؤسس لنسق حضاري معرفي شمولي
يحدد تصورا متكامال لله والكون واإلنسان ،ينعكس على منهج التفكير والسلوك الفردي
والجماعي ،ويجعل العمل الصالح هدف اإلنسان في هذا الكون .يقول اﷲ عز وجل في
َ َ َ َ َّ
َ ُْ ْ ُ
ك َو ُه َو َعلَى ُك ّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌ
ّ
ير﴾.
سورة
ل
م
ال
ه
د
ي
ب
ي
ذ
الملك﴿ :تبارك ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فالتوحيد ليس فقط توحيد الصفات واألفعال بل هو عملية إقرار اﷲ خالق كل شيء
بالربوبية واإللوهية وإفراده بالعبودية فينتج عن هذا اإلقرار وهذا اإلفراد تحرير الفرد من كل
سلطة وهيمنة أخرى غير هيمنة اﷲ ،تحرير مادي ومعنوي شامل لكل مناحي الحياة كما ينتج
عنه مساواة جميع أفراد المجتمع.

ويمثل رؤية الكون ومناهج التفكير ومسالك التفاعل االجتماعي لكل األفراد في
َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
ك ال
المجتمع.قال تعالى﴿ :ربنا وآتِنا ما َوعدتنا ُعلى رس ِلك وال تخ ِزنا يوم ال ِقيام ِة ِإن
ّ َ
ُ ْ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ َ
ُ َ َ
ّ ُ ّ َ َ َْ ُ َ
تخ ِلف ال ِميعاد فاستج
اب ل ُه ْم َر ُّب ُه ْم أ ُنِي ال أ ِض
يع ع َمل َعُا ِم ٍل ِمنكم ِمن ذك ٍر أو أنثى
ََ َُ ْ َُ ُ ْ
َ ْ َ ُ ْ
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ
ْ
ُ ّ ْ
َ
ار ِهم وأوذ َوا فِي س ِبي ِلي وقاتلوا وق ِتلوا
ين هاجروا وأخ ِرجوا ِمن ِدي
َب ُع ُضكم ِمن َبع ٍض فال ِذ
ِ
ُ
َ ْ
َ ّ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َّ َ ْ
حت َها األ ْن َه ُ
ار ثَ َوابًا ِّمن ِعند اهلل َو ُ
الل ّهَ
ِ ِ
ات تج ِري ِمن ت ِ
ألك ِفرن عنهم س ِيئاتِ ِهم وألد ِخلنهم جن ٍ
َ ُ ُ ْ ُ َّ َ
اب﴾ (آل عمران.)195-194/
ِعنده حسن الثو ِ
والتوحيد بمعناه الشمولي ليس مجرد تلك العقيدة التي جاء بها األنبياء والرسل عليهم
جميعا صلوات اﷲ وسالمه ،ولكنه المفهوم الدال على خضوع كل الموجودات للخالق
الموجد لها بالعبودية ،وشهادتها له بالوحدانية ،فقد شهد اﷲ على نفسه بوحدانيته في قوله
الئ َك ُة و ُأو ُلو ْا ا ْل ِع ْل ِم َق ِائما بِا ْل ِقس ِ
عزوجلَ :ش ِهدَ ال َّله َأ َّنه الَ إِ َله إِالَّ هو وا ْلم ِ
ط الَ إِ َل َه إِالَّ ُه َو ا ْل َع ِز ُيز
َ ْ
ُ ُ
ْ
ً
َ ُ َ َ َ
ِ
يم﴾(آل عمران.)18/
ا ْل َحك ُ
وعلى أساس هذا المقصد الرئيس لوجود اإلنسان تنبني كل العالقات التشريعية والتكوينية
وتفاعالتها في حياة االنسان ،لتفسر لإلنسان الغاية من وجوده على األرض ،وتحدد له إطار
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المنهج الذي يسير عليه .والتوحيد بهذا المفهوم يعد المرجع األساس لتشكيل رؤية اإلنسان
للكون وصياغة مفاهيمه عن الحياة وطبيعة األدوار التي يقوم بها األمر الذي ينعكس على
نمط عالقاته وأسلوب تبادله لحقوقه وأدائه لواجباته.

من هنا لم يكن التوحيد مفهوما نظريا أو تجريديا بل مقصدا تتضح من خالله كيفية تفاعل
اإلنسان مع الحياة في مختلف المجاالت .فالتوحيد بهذا البعد المقاصدي يحرر االنسان من
الخضوع ألي أسلوب تفكير يبعد به عن جادة الصواب ،ابتداءا من اتباع اإلنسان ألهواء نفسه
َ
َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ ُ َ
ْ َ
الل ّهَ َعلى ِعل ٍم َوختَ َم َعلى َس ْم ِع ِه
أو غيره .يقول تعالى ﴿ :أفرأيت م ِن اتخذ إِلهه هواه وأضله
َْ
َ َ
َ َ َ َ َّ ُ َ
َ ًَ ََ َْ
َْ
هلل أفال تذكرون﴾(الجاثية.)23/
َوقل ِب ِه َو َج َعل َعلى بَ َص ِرهِ ِغش
اوة فمن يه ِدي ِه َ ِمن بع ِد ا ِ
َ َ ْ َ ٌ ُّ َ َ ّ ُ َ
الل ّهَ ال ْ َواح ُد الْ َق َّه ُ
ون َخيْ ٌر أمِ ُ
ار﴾(يوسف.)39/
وقال في آية أخرى﴿ :أأرباب متف ِرق
ِ
وبهذا التحرير لإلنسان عقال وقلبا وسلوكا ،تتحدد حركة االنسان وسلوكه االجتماعي،
وتتسق موجبات األمانة ومقتضيات االستخالف ،فتتضح أمام اإلنسان الهدف والغاية من
الوجود اإلنساني في تحمل األمانة بتوحيد اﷲ ومقتضيات االستخالف بعبادته دون سواه في
أداء العمل الصالح بمختلف مستوياته وأنماطه(.((1

وعلى هذا يتحدد الدور الذي يقوم به اإلنسان وما يحققه من قيم حضارية إنسانية تتمثل
ً
َ
َ َ َ َُْ
ُ
في كل ما يؤدي إلى العمل الصالح .قال تعالىَ :
﴿م ْن َع ِمل َص ٰـ ِلحا ّمن ذك ٍر أ ْو أنث ٰى َوه َو
ْ
َ ُ ْ َْ ُ َ
ً َ ْ ّ َ ْ ُ َ ْ
ً
ََ ْ ُّ
ُمؤ ِم ٌن فلنُح ِييَنَه َحيَ ٰوة َط ّيبَة َولنَج ِز َينَ ُه ْم أج َرهم بِأح َس ِن َما كانوا يع َملون﴾(النحل.)97/
فالتوحيد أصل الصالح وأساس النجاح ،وهو المعين الفياض الذي تستمد منه اإلرادة
القوية ،كما أنه األساس لجميع الفضائل والقيم .واإلنسان الصالح المصلح هو النموذج
الذي تسعى القيم الحضارية اإلسالمية إلى إخراجه.
في هذه المرحلة الحظت الباحثة وجود شيء من االنفصام الحاصل في نفوس العديد
من الطلبة الدارسين لمادة الثقافة اإلسالمية  Islm 101بين ماتعرفوا عليه من مفاهيم التوحيد
وآثاره اإليجابية من خالل المحاضرات النظرية ،وبين ما يشهدونه في واقعهم بشكل خاص
من غياب لتلك المفاهيم وتحجيم لدور التوحيد واإليمان في الحياة العملية في حياة
الكثيرين منهم(.((1

( ((1انظر إلى مبحث التوحيد في الكتاب المقرر على الطلبة بعنوانIssues in Islamic Culture. Univer� :
sity of Bahrain. 2016. Pp. 25

( ((1حول االنفصام واالزدواج الحاصل في مجتمعاتنا بشكل عام ،راجع :تقديم كتاب مقدمات في
مشاريع البعث الحضاري ،طارق البشري ،دار القلم ،كويت1987 ،م ،ص .12

206

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

وقد استغرقت هذه المرحلة فترة أسبوعين من المحاضرات والتكليف ببعض الواجبات
الكتابية المبنية على قراءة مقاالت حول هذه المسألة تحديدا ،لتأكيد حقيقة مفادها وجود
عالقة مباشرة واضحة قوية بين اإليمان والعمل الصالح المثمر في الواقع.
وفي نهاية الفترة النظرية تم تخصيص جلسة نقاشية طرحتها فيها الباحثة على الطلبة
تساؤالت حول مدى تطبيق المسلمين لهذه المفاهيم اإليجابية العملية للتوحيد في حياتهم
اليومية من خالل النقد الذاتي.

وهنا ظهرت تصورات الطلبة وانفتاحهم حول تفاقم إشكالية تقلص دور التوحيد العملي
في حياتهم وظهور مشكلة وجود ال دينيين بين الشباب اليوم سوا ًء في أروقة وسائل التواصل
االجتماعي أو في أماكن تواجد الشباب العامة.

وانتهى النقاش إلى أن السبب الرئيس (حسب ما يرونه واتفقوا عليه) طريقة تعليم
التوحيد لهم منذ الصغر المقتصر على تلقين الشهادتين دون التوضيح والربط بالعمل
الصالح واألخالقيات الفاضلة إال قليال .ثم إنهم يرون العديد من النماذج واألمثلة في حياة
مغايرا للتوحيد من خالل أخالقيات وسلوكيات سلبية
بعض المسلمين التي تعكس معنى
ً
عدة كالغش واالحتيال والكذب والتلفظ باأللفاظ النابية وسوء التعامل حتى على مستوى
األسرة واألهل.....األمر الذي يكاد يصل حدّ االنفصام والتناقض بين النظرية والتطبيق
لمعنى التوحيد واإليمان .والذي زاد األمر خطورة (في نظر الكثير من الطلبة) أن مسألة
التوجه الالديني بدأ يتزايد في أوساط شباب ولدوا آلباء وأمهات مسلمين ويعيشون في
ّ
(((2
أوساط عوائل مسلمة .
وفى يونيو/حزيران عام  ،2015أطلقت وزارة الشباب المصرية بالتعاون مع مؤسسة
األزهر مبادرة لمواجهة «التطرف واإللحاد» .وفى تصريحات صحفية ،قال الشيخ أحمد
تركي -أحد منسقي المبادرة  -إن المبادرة تهدف إلى «تسليح الشباب بالحجج العلمية في
وجه االدعاءات اإللحادية».
«على أي أنقاض قامت المادية الحديثة :إن المادية القائمة على نوازع األثرة وقوانين
المنفعة وانتهاز اللذائذ واشترائها بأي ثمن قد كسبت المعركة ضد األديان دون أن تجد
أمامها مقاومة تذكر»(.((2

( ((2هذه المسألة تناولها عدد من الكتّاب مؤخرا منهم د.فاير الشهري.

http://www.al-jazirah.com/culture/2014/14062014/ttt18.htm

( ((2محمد الغزالي ،الحضارة بين اإليمان واإللحاد ،على الرابط:

http://www.bayanelislam.net/view
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هذا النموذج يبين كيفية دمج تعليم وتعلم مهارة حل المشكالت في منهج مقرر الثقافة
اإلسالمية ،وقد تم اختيار بعض الـدروس المقـررة المتعلقة بالعقيدة ومفاهيم التوحيد
واإليمان بالله عز وجل وآثار ذلك .ويبين الخطوات واآلليات التي قامت بها الباحثة
ليستوعب الطلبة مهارة حل المشكالت وتعريفها وخطوات ومتطلبات وإستراتيجيات
ثم
تعليمها وتع ّلمها من خالل :األهداف ،المحتـوى ،اسـتراتيجيات التعلـيم والتع ّلم ،ومن ّ
تم توضيح كيفية تطبيق المهارة للطلبة .والغرض من هذا العرض جعل
يأتي التقويم .كما ّ
هذا النموذج بمستوى يمكن لألساتذة توظيفه في معالجة بقية موضوعات المنهج الدراسي
المقرر .
وقد قامت الباحثة بالخطوات اإلجرائية التالية:

أ -بيئة التعلم والمحتوى التعليمي

حرصت الباحثة على توفير بيئة تعلمية تساعد الطلبة على تنمية مهاراتهم من خالل
تم استخدامها؛ منها طريقة جلوس الطلبة وتقسيمهم إلى
استراتيجيات في التدريس ّ
مجموعات مكونة من أربعة طالب ،للنقاش والحوار في معالجة مشكلة ضعف اإليمان
وضحت الباحثة للطلبة أن أساليب التقويم
وزيادة نسبة الالدينين في صفوف الشباب .وقد
ّ
لهذه المهارة لن تكون تقليدية ،وأن المعرفة والتعلم هدف عام ال يرتبط بالدرجة على ما لها
تم توجيه الطلبة إلى محاولة فهم المشكلة ،ومعطياتها ،من خالل
من أهمية عند الطلبة .وهنا ّ
ح ّثهم على القيام باستقراء يمكنهم من خالله التوصل إلى حقائق معينة أو حاالت فرديـة
إلى نتيجة أو قاعدة معينة مع ربط الحقائق ببعضها ووصل الـشبيه بـشبيهه من المعارف
والخبرات المكتسبة للوصول من وراء ذلك إلى فكرة لكيفية معالجة هذه المشكلة في
وجهت الباحثة الطلبة إلى القراءة عن الموضوع أكثر مع الحذر لطبيعة األفكار
نظرهم .كما ّ
التي تُكتب وتُنشر خاصة وأن وسائل التواصل االجتماعي باتت بيئة خصبة لنشر هذه األفكار
والتيارات واإلعالن عنها .جاء في مقال نشرته صحيفة االتحاد في سياق التحذير من هذه
المشكلة:

« ...وف ًقا لنتائج استطالع رأي أجرته مؤسسة «جالوب» األميركية ،فإن هناك ارتفا ًعا
ملحو ًظا في نسبة الملحدين على مستوى العالم ،فبينما كانت هذه النسبة في مطلع القرن
التاسع عشر تبلغ  1في المئة من إجمالي سكان العالم ،ارتفعت لتبلغ  15في المئة في سنة
 .2000هذا عالوة على تغير جذري في توزيع المحلدين جغراف ًيا ،فبينما كان يعيش 91
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في المئة منهم في أوروبا أوائل القرن التاسع عشر و 9في المئة ببقية العالم ،تحولت النسبة
في سنة  2000إلى  15في المئة يعيشون في أوروبا و 85في المئة ببقية العالم .والمقلق
في ذلك أن اإللحاد تسلل إلى داخل العالم العربي واإلسالمي ،وبدأ يكشف عن وجوده
عالنية ،وأصبح للملحدين صفحاتهم على «الفيسبوك» ومواقعهم اإللكترونية ومجالتهم
الخاصة! لذلك أتساءل مع الكاتب :لماذا يلحد المرء في مجتمعاتنا؟ ومن وراء موجة
اإللحاد بعد أن سقطت دولته (االتحاد السوفييتي) ومعها الفكر الشيوعي؟ وهل لالنفتاح
اإلعالمي والثقافي دور في هذه الظاهرة؟ وأين دور الباحثين والكتاب والدعاة في توصيل
صورة اإلسالم الصحيح إلى عقول الناشئة؟»(.((2
تم التأكد من أن الطالب قد تعرفوا إلى الهدف من إجراء النشاط الذي يحتوي على
كما ّ
مشكلة بروز التيارات الالدينية في صفوف بعض الشباب في المجتمعات العربية واإلسالمية،
المتمثل في توجيه خطاب وا ٍع لهؤالء الشباب بطريقة غير مباشرة ،تعالج الشبهات واألفكار
غير الصحيحة العالقة في أذهانهم حول الدين واإليمان وأوضاع المسلمين ،ووجود بعض
التناقضات بين النظرية والتطبيق في حياة بعض المسلمين.

كما تم تحديد المطلوب منهم القيام به للمساهمة في ّ
حل هذه المشكلة .حيث ينبغي
للطلبة أوال االطالع على المعلومات حول المشكلة ،مع التعرف على المفاهيم الموجودة
ثم
فيها إضافة إلى تشجيع الطالب على االستنتاج من المعلومات التي قاموا بجمعها ومن ّ
قيام الطلبة بتوضيح وجهات نظرهم حولها وكيفية إمكانية اإلسهام في معالجتها .ومما
الشك فيه أن هذه المشكلة واقعية قابلة للمعالجة وفق اإلمكانيات المتاحة لدى الطلبة .وقد
كانت هناك جلسة عصف ذهني اقترح فيها الطلبة عشرات المقترحات حول كيفية مخاطبة
الشباب الذين باتوا يتوجهون نحو األفكار المنحرفة في كثير من الحاالت نظرا لوجود الكثير
من الشبهات وخاصة فيما يتعلق بالبيئات األسرية التي يعيشون فيها.
تم توجيه الطلبة إلى القيام بما يلي:
وقد ّ
أ-تحديد أو صياغة المشكلة.

ب -تحديد أو صياغة المعايير للحكم على اإلجابات المحتملة.
ج -تحديد األسباب الكامنة وراء المشكلة وتحليلها.

ويمكن إيجاز ما قامت به الباحثة في هذه المرحلة في الخطوات المذكورة أدناه:

( ((2وجهة نظر ،نشر بتاريخ6/8/2013 :م .على الرابط:

http://alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=73989
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 -قراءة المـشكلة قـراءة واضـحة ومتأنيـة التي تم طرحها من ِقبل الطلبة أنفسهم.

 -توجيه أسئلة للتأكد من فهم الطالب للمشكلة.

 إعطاء الطالب بعض االقتراحات غير الكاملة في حالة عـدم تمكـنهم مـن العثور علىمقترحات للمعالجة.
ومن األسباب التي دعت الباحثة إلى تبني هذا النوع من التجربة األمور التالية:

 افتراض أن خير من يتصدى لمشكلة ضعف الوازع اإليماني والعقائدي لدى بعضالشباب ،هم من فئة الشباب أنفسهم ،وأن الطالب نفسه الذي يعيش هذه اإلشكالية ويتأثر بها
فهو األقدر على التفكير في إيجاد حل مناسب لها إذا ما تمكن من الوعي بها.
 أن التفكير في هـذه المشكلة وعمل اإلجراءات الالزمة وجمع المعلومات والنتائجوتحليلها وتفسيرها ثم وضع المقترحات المناسبة لها ،يجعل الطلبة يكتسبون المعرفـة
العلميـة مما يؤدى إلـى إحـداث التنميـة المطلوبـة لمهاراتهم العقلية والعملية ،وكذلك
معالجة بعض األفكار التي يمكن أن تتسرب إليهم من خالل إشراكهم في التفكير والمعالجة،
وتحدي قدراتهم اإلبداعية في معالجتها .وبذلك تتطور لديهم القدرة على التفكير التأملي
الذي يساعدهم على معالجتهم للمعلومات ونقدها وتحليلها(.((2
وقد تم تكليف الطلبة بالتفكير في كيفية الخروج بمشروع عملي يقومون به من خالل
عملهم في مجموعات ،يسهم في معالجة هذه اإلشكالية ومخاطبة الشباب ممن انتشرت في
أوساطهم األفكار اإللحادية ال على سبيل الوعظ واإلرشاد بل على سبيل التوضيح والبيان
وإشعارهم بتحمل المسئولية إزاء قراراتهم العقائدية وأهميتها من خالل ما تلقاه الطلبة
من عناصر ومفردات في المقرر .خاصة وأن تلك المفردات ناقشت العديد من الشبهات
واألفكار غير الصحيحة المتسربة إلى عقول الناشئة حول اإليمان والتوحيد.
ب :أساليب التقويم

تبنت الباحثة أسلوب التقويم الواقعي  Assessment Authenticفي قياس مستوى أداء
الطلبة في هذا المبحث وبنسبة  % 20من المجموع الكلي لدرجة الطالب في المقرر .وهذا
النوع من التقويم يعكس أداء الطالب ويقيسه في مواقف حقيقية ،تأتي في صورة نشاطات

( ((2راجع في ذلك :استراتيجيات التدريس والتقويم  ..مقاالت في تطوير التعليم ،طافش الشقيرات ،دار
الفرقان ،األردن1430 ،ه .وراجع كذلك المزيد من المعلومات في الدليل :استراتيجيات التقويم وأدواته..
اإلطار النظري2004 ،م ،على الرابط االلكتروني:
http://www.moe.gov.jo/Files/ %2812-5-2010 %29 %283-49-48 %20PM %29.pdf
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تع ّلم وليست اختبارات تقليدية .وهنا يمارس الطلبة مهارات التفكير العليا لحل المشكلة
التي رأوها تستحق الدراسة والتفكير .وبذلك تتطور لديهم القدرة على التفكير التأملي
 reflective thinkingالذي يساعدهم على معالجة المعلومات ونقدها وتحليلها(.((2
ويتم ّيز التقويم الواقعي بأنه يركّز على المهارات التحليلية ،وتداخل المعلومات كما أنه
يشجع اإلبداع والعمل التعاوني ويعكس المهارات الحقيقية في العمل التعاوني(.((2
ّ

وهنا ُيطلب من المتعلم إظهار المهارة والقدرة على حل المشكلة وفي واقع الحياة
العملية ،ويطلب منه أكثر من مجرد االستدعاء والتذكر مثل التحليل والتطبيق الفعلي لما
ِ
معان جديدة في المواقف الحياتية.
تعلمه بشكل أساسي في واقع الحياة إلنتاج وبناء
فالتقويم الواقعي قياس المعرفة الفعلية والمهارات المطلوب استخدامها بكفاءة في
سياق واقعي ،ويرتبط بمشروعات تكشف عن مهارات ّ
حل المشكالت وتحليل المعومات
وتوظيفها ،وتكون على شكل مشروعات أو مواقف تكشف عن تلك المهارات .وقد كُلف
الطلبة بتقديم مشروعات تكشف عن قدراتهم في تطبيق ما تع ّلموه حول تقوية اإليمان
وبيان آثاره اإليجابية في حياة اإلنسان ،وكيفية تفنيد بعض الشبهات العالقة حول ذلك التي
أدت لدى بعض الشباب من المسلمين إلى االنحراف عن اإليمان والدخول في متاهات
اإللحاد(.((2

ومن األساليب الهامة كذلك في التقويم الواقعي؛ التغذية الراجعة الفاعلة Effective.

 Feedbackوهي :المعلومات حول مدى تحقيق الفرد لهدف أو غرض معين .فالتغذية
الراجعة الفاعلة تجعل لدى الطالب القدرة لتعديل أدائه للوفاء بمتطلبات معايير األداء،
ولذلك فإن من المهم أال يقتصر تقديم التغذية الراجعة بعد التقويم فقط وإنما اعتباره محور ًا
لعملية التقويم نفسها ،فالمؤشر الرئيس لفاعلية التقويم هو التعديل الذاتي الذي يقوم به
الطالب أثناء األداء للوصول إلى هدف معين وهذا ما يجب أن توفره التغذية الراجعة(.((2

( ((2التقويم الواقعي في العملية التدريسية ،محمد مصطفى العبسي ،دار المسيرة2010 ،م.
( ((2استراتيجيات التقويم وأدواته ( اإلطار النظري ) من إعداد الفريق الوطني للتقويم ،من إصدار إدارة
االمتحانات واالختبارات مديرية االختبارات ،وزارة التربية والتعليم بالمملكة األردنية الهاشمية ،كانون
أول 2004م ،من ص  11إلى 15.
( ((2آفاق جديدة في التقويم التربوي..سياساته وأساليبه ،علي صديق الحكمي ،مجلة المعرفة ،العدد
 ،129عن الرابط االلكتروني:
http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=1460

( ((2راجع في هذا :الخليلي ،خليل ( 1405هـ ) بعض األساسيات في التقويم وتطبيقاتها في الصفوف
االبتدائية الثالث األولى ،مجلة رسالة المعلم ،عمان  :وزارة التربية والتعليم ،العدد (  ،) 5المجلد ( ،)26
ص  19وما بعدها ،أبو سماحة ،كمال كامل (1416هـ) .اتجاهات حديثة في تقويم الطالب ،الرياض:
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وهنا تم تشجيع الطلبة على ضرورة الوعي بممارساتهم وكيفية نقدها واالستعداد لتغييرها
وتم توضيح عملية التقويم من خالل الوسائل التي يسلكها الطلبة
والتعاون في ذلك اإلطارّ .
لعالج المشكلة ،وعدم اعتماده على مدى نجاح الطالب في معالجة اإلشكالية بقدر اعتماده
على نجاحه في السير على خطوات البحث وتطبيقه .األمر الذي أدى إلى تحفيزهم على
الممارسة واالنخراط في هذا النوع من البحوث ،وتقليل المخاوف التي كانت تحول بين
الطلبة واإلقدام على هذه النوع من األنشطة.
وقد لوحظ في هذه الخطوة زيادة التفاعل من ِقبل الطلبة وظهور اهتمامهم بكيفية صياغة

اإلشكالية التي تم االتفاق على وجودها لديهم.

وبدأ البعض منهم في مقابلة بعض الشباب الحاملين لمثل هذه األفكار والتوجهات
بشكل مباشر وأحيانا بشكل غير مباشر من خالل مواقع التواصل االجتماعي .ومما تجدر
اإلشارة إليه أن ذلك كله كان يتم تحت اإلشراف المباشر من الباحثة أولاً بأول ،مع توجيه
الطلبة ألهمية تقديم رسائل شبه يومية حول ما يقومون به وما يواجهونه.
وهنا بدأ الطلبة بتحليل أسباب هذه المشكلة ومحاولة تقدير العوامل التي أدت إليها.
والالفت للنظر أن غالبية األسباب الكامنة وراء هذه التوجهات( حسب ما انتهى إليه الغالبية
من الطلبة) ،كانت تنصرف إلى وجود شوائب وشبهات لم يتم تناولها ومناقشة أصحابها
والتحاور معهم بطرق فكرية علمية جيدة تتناسب مع أوضاعهم بشكل عام.

واتفق الطلبة فيما بينهم على إنتاج أفالم فيديو قصيرة ال تتجاوز مدتها دقائق ،تناقش
فكرة من أفكار هؤالء الشباب بطريقة إبداعية ابتكارية ،بعيدة عن التهجم والتهكم وما شابه
من أساليب بعيدة عن النهج العلمي في الحوار.

وضحت الباحثة للطلبة أن عمليات التقويم للفيلم القصير يدور حول النقاط التالية:
كما ّ

 المهارات المعرفية الهامة التي تبرز من خاللها شخصية الطالب من خالل تحليلالمشكلة وأسبابها ،وتصوره لبناء خطوات ّ
حل أو معالجة ولو أولية.
 المهارات االجتماعية والوجدانية في الطلبة التي تظهر من خالل :التعاون مع اآلخرينوالوعي بهم والثقة بالنفس في التقديم والعرض والنقاش.
 -المتعلقة بفهم العالقة بين السبب واألثر من خالل الوقوف على المشكلة ومعالجتها.

وزارة المعارف ،مجلة المعرفة ،العدد (  ،) 34ص ص . 78 62-محمد العبسي ،التقويم الواقعي في
العملية التدريسية2010 ،م.
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وفي الخطوة األخيرة قام الطلبة بعرض األفالم القصيرة أمام زمالئهم الذين قاموا
ثم التصويت على أفضل األفالم التي أدت الغرض أكثر من
بمناقشتهم حولها ،ومن ّ
غيرها في معالجة اإلشكالية .وقد روعي عامل السرية في التصويت لضمان الحيدة
والموضوعية في االختيار بقدر اإلمكان(.((2
ويمكن إيجاز أبرز األساليب التي قامت الباحثة بتوظيفها في عمليات تقويم أداء
الطلبة وقياسها وهي:

 -إستراتيجية التقويم المعتمد على أداء الطلبة Performance-based Assessment

بغرض إظهار المتعلم لتعلمه من خالل القيام بعمل يقدم مؤشرات دالة على حدوث
التعلم ،أو تقديم عروض عملية تظهر إتقانه لما اكتسبه من مهارات .وهنا يمكن اعتبار
ما قام به الطلبة من مقابالت وإنتاج األفالم القصيرة وتصميمها ومن ثم عرضها أمام
الطلبة ...من أبرز أدوات التقويم.

 وقد عرض الطلبة في مجموعات تعاونية األفالم القصيرة بطريقة ولغة واضحة فيالغالب ،استخدموا فيها تقنيات ورسومات وأدوات عرض تفوق ما ُطلب منهم في
سبيل إيصال أفكارهم حول معالجة توجهات الشباب نحو الالدينيين وخطورتها.
ولوحظ ثمة تفاوت في القدرات فيما بينهم وهو أمر متوقع إال أن الغالب في التقديمات
والعروض الرصانة العلمية والحرفية ،خاصة وأن البعض منهم مارسوا إنتاج األفالم
للمرة األولى دون خبرة سابقة .األمر الذي دفعهم إلى االستعانة بزمالء آخرين في
مجال التصوير واإلخراج(.((2
 التغذية الراجعة التي طلبت فيها الباحثة من الطلبة اإلجابة على بعض التساؤالتمثل :نقاط القوة ونقاط الضعف التي يراها في عرضه ،أسباب ذلك ،ما يمكن تحسينه
وتجاوزه من نقاط الضعف في المستقبل ،وذلك من خالل المقابلة الشخصية بين
األستاذة والطلبة لتقديم تغذية راجعة للطالب عن عمله ومناقشة تأمالته وتصوراته
حول ما قام به وعمله في المجموعة.

( ((2في الملحق عرض للفيلم الذي حاز على أعلى تقدير وفق نتائج استطالع آراء الطلبة وتقويم الباحثة
وفق ما ذكر في البحث حول المهارات المطلوب تحققها.
( ((2مرفق بالبحث أنموذج لفيلم قصير أنتجه الطلبة وقاموا بعرضه أمام زمالئهم يبين القدرات الجيدة
للطلبة.
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المبحث الثالث:
مقترحات عامة حول تح�سين �أداء الأ�ساتذة والمع ّلمين

ما من شك في أن تحسين دور المؤسسات التعليمية لن يتحقق من غير تحسين وضع
األساتذة والمع ّلمين وإعادة تفعيل أدوارهم المحورية في العملية التعليمية والتربوية خاصة
في ظل التحوالت المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجاالت .تلك التحوالت
التي أدت إلي تغيرات في غايات التربية وفي أهدافها ،وتحوالت في دور األستاذ الذي
معلما من طراز
موجها ومنش ًطا أكثر من كونه ملقنًا للمعرفة النظرية .وهذا يستلزم
أصبح
ً
ً
مستمرا له على الطرائق التربوية
مالئما لألهداف المحدثة ،وتدري ًبا
جديد ،وإعدا ًدا للمعلم
ً
ً
المتطورة.

من هنا تبنت الدول الكبرى فكرة تدريب المعلمين داخل المؤسسات التعليمية بهدف
رفع كفاءة المعلم فيما يتعلق بالممارسات التربوية داخل الصف المدرسي ،وتطوير أداء
المؤسسة ككل في عمليات التعليم والتعلم .وقد بدأ هذا االتجاه في منتصف السبعينات في
الواليات المتحدة كإستراتيجية لتدريب المعلمين أثناء الخدمة ،وقد طبق هذا االتجاه على
نطاق واسع منذ منتصف الثمانينات( .((3األمر الذي دفع بالعديد من الجامعات العالمية إلى
التركيز على التطوير األكاديمي للهيئة التدريسية بهدف تطوير العملية التعليمية واستيعاب
التطورات الجديدة المتسارعة في مجاالت وأدوار أعضاء هيئة التدريس(.((3

فالمعلم والمربي ينبغي أن يكون بمثابة نموذج المثل األعلى المقدم في المؤسسة
التعليمية .فال ينبغي أن يقتصر دوره على إلقاء المعلومات وتلقين األفكار والمفاهيم
والمعتقدات من وجهة نظر واحدة تقوم على اإللزام دون أن يشرك المتعلم في ذلك كله ولو
بشيء من التحليل والمناقشة وإبداء الرأي فيما يتلقاه ،وهو أمر يحتاج إلى تدريب وممارسة
ألساليب متنوعة(.((3

(30) Faure, E etal, Learning to be، The World of education today and tomorrow . Parts Unesco, Paris,1974 .

( ((3جراغ،عبدالله ،بحث بعنوان. :مجاالت التنمية المستقبلية لعضو هيئة التدريس في كلية التربية جامعة
الكويت ،ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر :اعداد المعلم بين العولمة ومتطلبات الخطة أكتوبر2003/م.جامعة
الكويت ،الكويت2007 ،م .االعتماد المهني للمعلم في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة ،اإلسكندرية:
دار الجامعة الجديدة .وانظر كذلك الموقع االلكتروني لبوابة مكتب التربية العربي لدول الخليج

http://www.abegs.org/Aportal/Article/ShowDetails

( ((3لمزيد من التفاصيل حول ذلك :أنظر :ماجد عرسان الكيالني ،أهداف التربية اإلسالمية في تربية
الفرد وإخراج األمة وتنمية األخوة اإلنسانية ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،أمريكا ،الطبعة الثانية،
1417/1997م ،ص .182
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وال ينحصر دور المعلم في ذلك فحسب بل يمتد ليشمل الممارسات التربوية في
المؤسسة التعليمية ،من خالل تقديم نماذج تطبيقية تسهم في إرساء هذه الدعائم كشرعية
حق المتعلمين في التصويت على بعض القضايا المطروحة في الدروس ،وتشجيعهم على
إقامة ندوات حوار مفتوحة لمناقشة بعض القضايا المتعلقة باهتماماتهم وحياتهم وواقعهم.
فال يبقى الفرد في المؤسسة التعليمية بمنأى عما يدور في مجتمعه وواقعه.
كما أن عملية احتكاك المتعلم بمعلميه وزمالئه ووجوده في مناخ يعطيه حرية التعبير
والحركة والتجريب ..كلها أمور ذات أهمية بالغة في البناء العقلي والنمو السليم لألفراد ليتم
سليما وفق منهج علمي بعيد عن االنحرافات الفكرية وتداعياتها(.((3
البناء
ً

وتؤكد الدراسة أهمية القيام بإصدار رخصة للتعليم وهو ما دعت إليه العديد من
المؤتمرات في اآلونة األخيرة( .((3فقد أكد العديد من المؤتمرات أهمية تقييم كليات إعداد
المعلم بحيث تكون مدخالتها منتقاة بعناية شديدة مع دعم مؤسسات إعداد المعلم ماديا
وأن تبقي مناهجها وبرامجها متحركة وقابلة للتغيير .وطالبت التوصيات بإقرار رخصة
المعلم (تمهين التعليم أي تحويلها من وظيفة إلى مهنة) وتطبيق معايير االعتماد األكاديمي
العالمي لكليات إعداد المعلم.
فالتدريب المهني للمعلم واألستاذ الجامعي بات من الضروريات وهو المفتاح األساس
الكتساب مهارات مهنية وتعليمية جديدة تتوافق والمتطلبات الحاضرة(.((3

من هنا تذهب الدراسة الى ضرورة اإلفادة من برامج تطوير الممارسة األكاديمية برنامج
 PCAPالذي تقدمه بعض الجامعات ألساتذتها الجامعيين بغية تطوير قدراتهم ومواكبة
التغييرات الحاصلة في مجال الممارسة األكاديمية وطرائق التعليم الصفي والالصفي(.((3
هذا المفهوم يقود إلى إيجاد الممارس الفعال  Reflective Practitionerالذي يستطيع أن
يتأمل مستوى أدائه ويقوم بذاته بعمليات التقويم والتطوير من خالل الخبرات المتوافرة
لديه .وهذه أمور ستنعكس بشكل إيجابي على أداء الطلبة وتلقيهم.

( ((3أنظر في ذلك :عبد الرحمن الطريري ،العقل العربي وإعادة التشكيل ،كتاب االمة ،وزارة األوقاف
والشؤون األسالمية ،قطر1992 ،م ،ص .63
(.http://www.alabduljaleel.com/word1.htm- ((3
راجع كذلك :عبدالكريم زيادةhttp://www.mohe.gov.ps/Uploads/admin/20.pdf ،
( ((3منى مؤتمن« ،إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير »،مركز الكتاب األكاديمي ،عمان2003 ،م.
( ((3التحقت الباحثة بهذا البرنامج المقدم من جامعة يورك وأفادت منه في تطوير المشروع.
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النتائج والتو�صيات
استهدفت هذه الدراسة توعية الطلبة الدارسين لمقرر الثقافة اإلسالمية بأهمية دورهم
في معالجة المشكالت الواقعية التي يواجهونها في حياتهم ومسئوليتهم المباشرة في ذلك،
خاصة بعد تلقي المعلومات النظرية حولها بشكل عام .كما استهدفت توعية الطلبة بدور
التوحيد العملي في حياتهم وواقعهم ،وإدراك أثر التوحيد اإليجابي في حياتهم وأهمية
ممارسته في واقعهم.
ويمكن إجمال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فيما يلي:

 أهمية التدريس العملي للتوحيد وربطه بالواقع من خالل إدخال استراتيجية ّحل
المشكالت في مباحثه إلخراجه من حيز التنظير إلى التطبيق والواقعية.
 تأكيد فاعلية تطبيق آلية ّحل المشكالت في معالجة الواقع التعليمي وكذلك العملي.

 ضرورة تطوير ودعم وسائل التدريس وتدريب األساتذة على توظيف وسائل عمليةوآليات واقعية.

 القيم اإليمانية واألخالقية وكذلك السلوكية اليتم تع ّلمها كمقررات دراسيةنظريةفحسب ،يتم تلقينها داخل الجامعات إنما تكتسب من خالل الممارسات التي يؤديها
األساتذة والمربون والمتعلمون في المؤسسات التعليمية.
 أهمية تركيز المعلم الجامعي في تقديم مادته على التفسير ،والتحليلٕ ،إدراك العالقاتوحل المشكالت حتى يتمكن الطالب من اكتساب مهارات تعينه على تغيير واقعه بشكل
إيجابي مع ضرورة التنويع في استخدام وسائل التقويم.
 أوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة لتدريبهم على تنميةمهارات وطرائق التدريس الفعال.

 ّحـل المـشكالت مهـارة يمكـن أن يتعلمهـا الطالب من خالل إلمامه بالمعلومـات
النظريـة الالزمـة ،وكذلك :من خالل ممارسـته العمليـة لتلـك المهـارة واكتـسابه للخبـرة.
تبني استراتيجية ّحل المشكالت ُيشعر الطلبة بتحمل مسئولية أكبر في عملية التعلم،
وبدافع أكبر لما ينجزونه ويتوصلون إليه ،وهذا بدوره يعزز مهارات حل المشكالت.

 تطبيق آلية حل المشكالت تطلب توفير بيئة تعاونية ركزت على نشاط الطلبة ،سمحتلهم بالبحث والتفاعل مع غيرهم والتعبير عن آرائهم بحرية واحترام.
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العمل في مجموعات يعد ركيزة أساسية لعملية توليد المعلومات وتبادل األفكاروالتفاعل بين المتعلمين.
 ضرورة االهتمام بتنمية مهارات ما وراء المعرفة من خالل المقررات والمناهجالدراسية بحيث تُدمج باستراتيجيات تعليمية مناسبة لهذه المهارات.

ملخ�ص الورقة
مما الشك فيه أن التعليم في عالمنا العربي واإلسالمي يواجه تحديات عدة في ظل
تسارع وتيرة التقدم العلمي والرقمي ،تتفوق عليها في الحدة واالرتباك تلك المنعطفات التي
يواجهها التعليم الشرعي بشكل خاص؛ سوا ًء ما يتعلق بالخطط والبرامج الدراسية ،أو ما
يتعلق بالمناهج من حيث األهداف والمحتوى وطرق التدريس والتقويم ،أو ما يتعلق بواقع
اختيار الطلبة واألساتذة إضافة إلى ما يتعلق بالواقع المعاصر بخطوطه المتشعبة الفكرية
واالجتماعية واالقتصادية وغيرها .األمر الذي بات يفرض أنما ًطا جديدة من التع ّلم تهدف
إلى تفعيل دور المتعلم من خالل البحث والتجريب وتدريبه على التع ّلم الذاتي النشط
واكتساب المهارات وتكوين الق ّيم واالتجاهات دون التركيز على الحفظ والتلقين السائد
لفترات طويلة.
وهذه الورقة قائمة على دراسة إجرائية تطبيقية  -قامت بها الكاتبة أثناء تدريسها لمبحث
العقيدة واإليمان في مقرر الثقافة اإلسالمية 2015/2014( Islm 101م) -و ّظفت فيها
واحدة من أبرز آليات التع ّلم النشط  Active learningوأدواته متمثلة في استراتيجية ّ
حل
المشكالت .Solving problems

وتروم الدراسة من خاللها الكشف عن دور استراتيجية ّ
(حل المشكالت) في تحقيق
أهداف التعليم الشرعي وتطويره بشكل عام وفي مقررات العقيدة اإلسالمية بشكل خاص،
إضافة إلى نمذجة آليات تفعيل هذه االستراتيجية في التعليم ،وتعزيز أهمية تعليم المهارات
المركبة ّ
لحل المشكالت والتفكير التباعدي والتواصل في عمليات تطوير التعليم .من هنا
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من مداخلها اإلجرائية الواقعية من جهة ومن إسهامها المتواضع
في تقديم تصور واقعي لخطوة إيجابية نحو تضييق حلقات التباعد الحاصل بين الجوانب
النظرية التي يتلقاها المتعلم والمتلقي للتعليم الشرعي من جهة والواقع الذين يشهده من
جهة أخرى.
إذ أن االقتصار على الغايات المعرفية النظرية بصورته الحالية في تدريس هذه العلوم
والمقررات من عقيدة وحديث وفقه وأصوله وغيرها ،أدى بشكل أو بأخر إلى نسج خيوط
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االنفصام بين المخزون النظري الذي يتلقونه من جهة والواقع العملي المعاش من جهة
أخرى.

أساسا في المقررات
حجرا
وتتناول الدراسة مبحث العقيدة واإليمان الذي يشكل
ً
ً
الشرعية التي يتلقاها الطلبة في كافة المعاهد والجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية،
للكشف عن دور توظيف استراتيجية ّ
حل المشكالت في توضيح قضايا اإليمان الكبرى،
وتدريب الطلبة على فهمها وتحليلها ،وكيفية إسهامهم في مواجهة المشكالت ذات الصلة
بهذه القضايا في واقعهم بنا ًء على الرصد واالستقصاء لما حولهم.
وإذ تعالج الورقة هذه اإلشكالية ،تخلص إلى أن واحدة من أهم حلقات تطوير التعليم
التوجه نحو تعليم يركز على بناء الخبرات المرتبطة مباشرة بواقع المتعلم وحياته
الشرعي؛
ّ
اليومية وما يالقيه فيها من مشكالت وصعوبات ،وممارسة مهارات الفهم العميق واالستقصاء
الدقيق والقدرة على بناء معنى لما يتع ّلمه إلى جانب بناء القدرة الذاتية على اكتساب المعرفة
وتطبيقها ميدان ًيا على أرض الواقع من خالل ّ
حل المشكالت واتخاذ القرارات المناسبة.

وقد الحظت الباحثة أثناء تدريسها لهذا المبحث؛ االستغراق في الطرح التنظيري
لمفاهيم التوحيد والعقيدة وعدم ربط الموضوعات بالمشاكل التي يواجهها الطلبة في
واقعهم ،وضعف المهارات التي تمكنّهم من مواجهة المشاكل واإلسهام في ح ّلها وفق ما
يتلقونه أثناء دراستهم للمقرر.
ومن اإلستراتيجيات التي تستخدم لتشجيع الطلبة على إيجاد الحلول في مباحث التوحيد
واإليمان بأنفسهم عـن طريـق البحث والتنقيـب والتـساؤل والتجريـب هـي إسـتراتيجية
حـل المـشكالت ،الـذي يمثـل قمـة النـشاط العلمـي ،إذ أن نجـاح الطلبـة فـي ّ
ّ
حـل
المـشكالت سـوف يعـدهم للنجـاح فـي معالجة القضايا والمشاكل التي تواجههم في
حياتهم اليومية .

التعليم الشرعي للمهنيين
أهميته ومتطلباته
د .علي بادحدح

أستاذ بجامعة امللك عبد العزيز

المقدمة:
الحمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد

فإن اإلسالم دين الحياة ،حدد ألتباعه غايتها ،ووضع لهم تشريعات في شتى مجاالتها،
بل جاءت فرائضه األساسية متماسة مع الحياة وليست مقتصرة على جانب التعبد الروحي
المحض ،فالصالة تقام في المساجد ،لتشكل حاضنة اجتماعية تفاعلية ،والجمعة منبر إعالمي
أسبوعي ،وصالة العيدين جماهيرية إسالمية ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية،
والزكاة فريضة مالية تشكل محور ًا اقتصادي ًا واجتماعي ًا له تأثير كبير في معالجة مشكالت
الفقر والبطالة ،واإلسهام في التنمية االقتصادية ،وتقوية النسيج االجتماعي ،والصوم وإن
كان عبادة ذاتية روحية إال أن دالالته المعنوية وآثاره اإلسالمية تشمل جوانب إيجابية تنعكس
على الوحدة اإلسالمية ،والترابط االجتماعي ،واإلنفاق االقتصادي ،والوضع الصحي ،وأما
الحج فربما يتجسد فيه كل ما يتفرق في تلك الفرائض ألنها كلها تجتمع فيه فعلي ًا ،كما تظهر
آثار الحج بجالء في أمة اإلسالم على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي.

وإضافة إلى ما سبق فإن في القرآن والسنة منظومة متكاملة ألسس األحكام الشرعية
وقواعدها الكلية ،في المجال االقتصادي والسياسي واألسري واالجتماعي والقضائي ،وقد
صنف علماء اإلسالم منذ عصوره األولى وإلى العصر الحديث آالف ًا من الكتب في هذه
النظم وتلك المجاالت.
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وخالل القرون األخيرة ضعفت األمة اإلسالمية ،واحتل أعداؤها قسم ًا كبير ًا من
وح ِكم فيها بغير شريعة اإلسالم ،وتغيرت المناهج
رقعتها الجغرافية ،وتقطعت أوصالهاُ ،
ِ
التعليمية وضعفت فيها العناية بالتعليم الشرعي ،بل ُأ ْضعف التعليم الشرعي في مؤسساته
المتخصصة ،ومن ثم نشأت أجيال ضعيفة الصلة باإلسالم من حيث المعرفة األساسية ،كما
اعترى التصور اإلسالمي العام لديها اضطراب وتشوش ،وسرت إليه نظرات المحدودية
بدل الشمول ،إضافة إلى ضعف العلم بأحكام الشريعة في مجاالت الحياة المختلفة.

وشهدت العقود األخيرة من القرن الماضي وما تالها يقظة إسالمية ورجوع ًا إلى االلتزام
العملي باإلسالم تعدى األفراد إلى الجماعات والمؤسسات ،بل توسعت دائرته إلى النظم
والمجاالت ونشطت الحركة العلمية للتأصيل اإلسالمي في الجوانب المختلفة ،فظهرت
الكتابات التأصيلية والتخصصية عن االقتصاد واإلعالم والسياسة واالجتماع والتربية وغيرها،
وكان الزخم العلمي جيد ًا حتى نشأت معه علوم وتخصصات علمية جديدة كاالقتصاد
اإلسالمي ،واإلعالم اإلسالمي ،والتربية اإلسالمية ،وعلم النفس اإلسالمي ،وعلم االجتماع
اإلسالمي ،وزادت الكتابات في النظام السياسي اإلسالمي ،وظهر في الواقع تطبيقات عملية
مصاحبة ،فأسست البنوك والمصارف اإلسالمية ،والقنوات الفضائية اإلسالمية وغيرها.

ومع كل ذلك فإن المسيرة الطويلة للتعليم العام والجامعي والعالي ،واألوضاع العامة في
ممارسات السياسة ،وأداء وسائل اإلعالم ،وتطبيقات التعامل المالي ،وبعض سمات الوضع
االجتماعي كلها ما زالت بعيدة عن اكتمال الرؤية اإلسالمية ،فض ً
ال عن شيوعها و َغ َلبتها
في التعليم واإلعالم والمجتمع ،وهناك أجيال كثيرة تخرجت من الجامعات في مختلف
التخصصات ونالت أعلى الدرجات العلمية ولديها انتماء لدينها وحب لشريعتها لكنها تفتقر
إلى العلم والمعرفة األساسية والتفصيلية بعموم الرؤى واألحكام اإلسالمية ،إضافة إلى
الرؤى اإلسالمية واألحكام الشرعية فيما يخص المهن التخصصية.
ومن ثم فالحاجة قائمة بل ملحة إلى جهد علمي عملي مؤسسي يسهم في تحقيق نشر
المعرفة اإلسالمية الشرعية في مجاالت العلوم المختلفة ،ويقدم لألجيال األسس العامة
والمعرفة التأسيسية اإلسالمية ،كما يربط المتخصصين في المهن المختلفة بإسالمهم من
خالل المعرفة الشرعية المتخصصة التي تبين األسس اإلسالمية لتخصصاتهم ،وتوضح
الرؤية اإلسالمية لها ،فضال عن التعريف باألحكام واآلداب الالزمة للعاملين في تلك المهن
والتخصصات.

وفي عصر العلم ومناهجه العصرية ،وفي زمن التقنية ووسائل االتصال والتواصل ،فإن
خدمة العلم الشرعي ،ونشر المعارف اإلسالمية على نطاق واسع يحتاج إلى توظيف المنهجية
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العلمية ،والخبرة األكاديمية في اإلعداد ،بما يتطابق مع احتياج المهن والتخصصات ،إضافة
إلى الفنون التخصصية في مجال إعداد المناهج والمقررات الدراسية ،وتصميمها التعليمي،
كما يقتضي استخدام التقنية وتوظيف النظم التعليمية اإللكترونية في التوصيل والتفعيل
والتواصل ،إضافة إلى أهمية مراعاة حسن استخدام اللغة التخصصية وتبسيطها والتعريف
بالمصطلحات والجمع بين العلوم العصرية واألسس والمنطلقات الشرعية ،ومن هنا يأتي
هذا البحث ليكون بمثابة بداية لجهود تتوالى ،ولبنة لبناء كامل.
(التعليم الشرعي للمهنيين  ...أهميته ومتطلباته) هو البحث ،و(األفكار والمقترحات
والبرامج) الواردة فيه هي نواة لنشأة كيان بل كيانات تعليمية متخصصة في تقديم العلوم
الشرعية لذوي التخصصات والمهن المختلفة؛ ألنها تحتاج إلى جهد مشترك بين حملة
الشريعة من العلماء والمتخصصين الشرعيين ،مع مجموعات من كل مهنة وتخصص
إلخراج البرامج والمقررات المصممة والمعدة خصيصا لكل مهنة بما يتناسب مع طبيعة
المهنة ،وبما يلبي احتياجات منسوبيها؛ ليتحقق الترابط بين التخصصات والمهن المختلفة
والمرجعية اإلسالمية ،ويشمل ذلك تأصيل تلك العلوم والمهن إسالمي ًا ،وبيان األحكام
الشرعية واآلداب واألخالق اإلسالمية المرتبطة بها ،وخدمة المسلمين المتخصصين في
المجاالت المختلفة بتزويدهم بالعلوم الشرعية التي يحتاجونها بشكل عام ،التي تتناسب
مع طبيعة تخصصهم ومهنتهم بشكل خاص ،ويضاف إلى ذلك ربط علوم الشريعة وحملتها
بعلوم العصر لمعرفة موضوعاتها وتأثيرها في الحياة ،ليتحقق فهم الواقع بشكل أعمق،
ولتكتمل الصلة المتبادلة بين تلك العلوم وعلوم الشريعة.

وال بد في هذه المقدمة من تقديم الشكر الجزيل لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين
لتنظيمه لهذا المؤتمر عن التعليم الشرعي ،وسبل االرتقاء به ،وتحسين وسائل تعليمه،
وتوسيع دائرة تبليغه ،وأرجو أن يكون اجتهادي في هذا البحث في دائرة القبول ،وهو بضاعة
مزجاة تحتاج من االتحاد والعلماء المشاركين في المؤتمر إلى أن يوفوا له الكيل ،ويتصدقوا
على كاتبه بتصحيح الخطأ وإكمال النقص ،والله المستعان ،وهو الهادي إلى سواء السبيل.
التمهيد:
الحمد لله ،والصالة والسالم على رسول الله ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد

قبل  22عام ًا عقد في األردن (عام 1994م) مؤتمر (علوم الشريعة في الجامعات ..
الواقع والطموح) وصدرت بحوث المؤتمر كاملة في ُج ْزأ ْي ِن :الجزء األول ،وعدد صفحاته
( ،)534والجزء الثاني ،وعدد صفحاته ( )645بتحرير د.فتحي حسن ملكاوي ،ود .محمد
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عبد الكريم أبو سل ،وجاء في ختام توصيات المؤتمر ما نصه « :يوصي المؤتمرون بأن
ومقرر المؤتمر ،واثنين من أعضاء اللجنة
تتكون لجنة متابعة من :رئيس المؤتمر ،ونائبه،
ّ
ِّ
التحضيرية المن ِّظمة للمؤتمر ،تكون مهمتها تعميم هذه التوصيات على المشاركين في
المؤتمر والمؤسسات ذات العالقة ،ومتابعة تنفيذها» ،ولست أدري ما صنعت اللجنة؛ لكن
من الواضح أن أثرها لم يكن فاع ً
ال بالقدر المطلوب(((.
وال شك أن التعليم ركيزة أساسية في بناء اإلنسان ،ورافد مهم في تشكيل شخصيته ،ومن
ثم كان التعليم ومازال عنصر ًا جوهري ًا في تنمية المجتمعات وقيام الحضارات ،وال شك أن
التعليم المتصل بهوية األمم يأتي في المقدمة؛ ألنه يرتبط بدينها ومبادئها ،ويرسخ تاريخها
وثقافتها ،ويحفظ لسانها ولغتها ،ومن هنا نستطيع القول بأن التعليم الشرعي أولوية مهمة
يجب أن تأخذ ح َّظها الالزم من العناية والرعاية على مستوى األفراد والمنظمات األهلية
والمؤسسات الحكومية .وهذا التمهيد يلخص تعريف التعليم الشرعي وبيان أقسامه ،وأبرز
علومه األساسية والتكميلية ،وذلك توطئة للحديث عن موضوع هذا البحث المختص
بالتعليم الشرعي للمهنيين.
تعريف التعليم ال�شرعي:
سأبدأ بتعريف التعليم على العموم ،ومن ثم أخص التعليم الشرعي بالتعريف والتفريع:

التعليم :عملية تواصل منظمة هدفها نقل المعارف والمهارات وتنمية االتجاهات نحوها،
يقوم بها المعلم المؤهل ويستفيد منها الطالب المتلقي.
ومن خالل التعريف يتضح أن عملية التعليم تشتمل على ثالثة عناصر وهي:
( )1المعلم ( )2المتعلم (( )3المحتوى التعليمي).

كما أنها من حيث الممارسة تشتمل على ثالث محاور:

()1محور االستيعاب والتمكن من المحتوى التعليمي وتلك تختص بالمعلم.

()2محور االستعداد الفطري والتفاعل التعليمي والجهد التحصيلي وهذه خاصة
بالمتعلم.

()3محور طرق التعليم والوسائل التعليمية وهذه بمثابة الجسر الذي ينقل العلوم
والمعارف من المعلم إلى المتعلم.
((( صفحة مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات :الواقع والطموح ،على الرابطhttp://goo.gl/TdTYuU :
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والتعليم مشتق من الفعل الثالثي ( َع ِل َم) “والعين والالم والميم أصل صحيح واحد يدل
أثر بالشيء يتميز به عن غيره(((ِ ،
على ٍ
نقيض الجهل ،يقالَ :ع ِل ْم ُت الشيء بمعنى
والع ْل ُم ُ
َع َر ْفته َ
األمر و َت َع َّل َمه َأتقنه((( ،والعلم :اإلدراك ،يقال »:علم به كسمع:
وخ َب ْرته ،ويقالَ :ع ِل َم
َ
ِ
(((
ويعرفه ،فكل أمر عرفته تميز
أدرك وأحاط»  ،والخالصة أن الع ْلم سمة وأثر يميز الشيء ّ
عندك عن غيره بخصائصه ومكوناته ،وأدركته وأحطت به.
واختلف العلماء كثير َا في تعريف العلم اصطالح ًا حتى قال بعضهم إنه ال ُي َع َّرف لوضوحه
وانقداح داللته في النفس بال حاجة للحد ،حتى « أنكر ابن العربي في شرح الترمذي على من
تصدى لتعريف العلم وقال :هو أبين من أن يبين»((( ،ومع ذلك فقد عرفه كثيرون ومنهم:
 1ـ الراغب األصفهاني في المفردات :العلم :إدراك الشيء بحقيقته(((.

 2ـ الجرجاني في التعريفات :العلم :هو االعتقاد الجازم المطابق للواقع(((.
 3ـ أبو البقاء الكفوي في الكليات بقوله :معرفة الشيء على ما هو به.

والعلم بالمصطلح المتعارف عليه في تسمية العلوم :هو مجموعة من المعارف والقضايا
المرتبطة بوحدة موضوعية ،فعلم الطب مجموعة المعارف والمسائل المتعلقة ببدن اآلدمي
ونفسه وسالمتها والمحافظة على قوتها ،وما يطرأ عليه من العلل واألدواء ،وما ُي ْصلح ذلك
من الحمية والدواء ،وعلم األرض هو جملة المعارف المتصلة بنشأة األرض وتكوينها،
ووصف تربتها وجبالها وصخورها وطبقاتها ،والعوامل المؤثرة على طبيعتها ،والظواهر
التي تطرأ عليها ونحو ذلك ،وهكذا فإن العلم يعرف باإلضافة إلى مجاله الذي يعينه ويميزه
عن غيره.
جاء في المعجم الوسيط( :العلم) إدراك الشيء بحقيقته واليقين ونور يقذفه اﷲ في قلب
من يحب والمعرفة وقيل العلم يقال إلدراك الكلي والمركب والمعرفة تقال إلدراك الجزئي
أو البسيط ومن هنا يقال عرفت اﷲ دون علمته ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول
كلية تجمعها جهة واحدة كعلم الكالم وعلم النحو وعلم األرض وعلم الكونيات وعلم

((( معجم مقاييس للغة البن فارس (.)109 /4
((( لسان العرب()12/416
((( الكليات ألبي البقاء الكفوي().964
((( انظر فتح الباري ()141 /1
((( المفردات في غريب القرآن لألصفهاني ( )580تحقيق صفوان الداوودي.
((( التعريفات للجرجاني ،تحقيق إبراهيم اإلبياري (ص.)199
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اآلثار((( .ونسبة العلم إلى الشرع يرد بها المصطلح المتداول( :العلم الشرعي) ويستخدم
كذلك بإطالقات أخرى منها (علوم الشريعة ،التعليم الشرعي) وقد تكون النسبة إلى الدين
فيقال(:العلم الديني ،العلوم الدينية) ،واألول أكثر شهرة وتداوالً واختصاص ًا باإلسالم،
والثاني اعم ويستخدم لعلوم أي دين.
والشرع المراد به ـ كما ورد في الموسوعة الفقهية ـ ((( »:ما سنه اﷲ لعباده من الدين
وأمرهم باتباعه» وفي «اصطالح علماء اإلسالم« :هو ما سنه اﷲ لعباده من أحكام عقائدية أو
عملية أو خلقية»(.((1

والعلم الشرعي هو« :الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته
ومعامالته والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك
على التفسير والحديث والفقه»( ،((1وفي إيضاح موسع يلحق بهذه العلوم األساسية علوم
أخرى متممة ومكملة كما قال عليش في شرحه على مختصر خليل« :علوم الشرع ما يحتاجه
الشخص في نفسه ومعاملته من فقه وأصوله وحديث وتفسير وعقائد وما تتوقف عليه كنحو
ولغة وصرف وبيان ومعان»(.((1

وعن تعريف الشريعة قال الكفوي في الكليات« :الشريعة اسم لألحكام الجزئية التي
يتهذب بها المكلف معاش ًا ومعاد ًا ،سواء كانت منصوصة من الشارع ،أو راجعة إليه»(،((1
وإذا نظرنا إلى هذا التعريف فإننا نجد فيه عناصر مهمة ،فهو قصر الشريعة على األحكام
العملية ،وقد شاع في العصر الحديث « إطالق لفظ الشريعة على ما شرعه اﷲ من أحكام
عملية ،وهي بهذا اإلطالق تكون مرادفة للفقه باالعتبار الذي عليه المتأخرون ،ولعل لهذا
ْ
ُّ
ُ
نك ْم ش ْر َع ًة َومنْ َه ً
اجا ﴾ (المائدة ـ  .)48فإن
العرف سند ًا من قوله تعالىِ ﴿ :لك ٍل َج َعلنَا ِم
ِ
ِ
من المعلوم أن ما تختلف فيه الشرائع السماوية إنما هو في األمور العملية الفرعية ،وإال
فاألحكام األصلية واحدة في كل الشرائع السماوية»( :((1وبالرجوع إلى تعريف الكفوي فإننا
نجد إضافة مهمة حيث ب َّين أن العلم الشرعي مرتبط بالنصوص الواردة في األصلين (الكتاب
((( المعجم الوسيط ـ (.)624 / 2
((( الموسوعة الكويتية (.)17 /26
( ((1الموسوعة الفقهية الكويتية (.)16 / 1
( ((1فتح الباري ـ ابن حجر ـ (.)141 / 1
( ((1منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل ،الشيخ عليش (.)486 / 5
( ((1الكليات للكفوي (ص)825:
( ((1الموسوعة الفقهية (.)17 /1
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والسنة) ،وما يرجع إليهما ويدخل في ذلك ما يستفاد من نصوص الوحيين بطرق االستنباط
الشرعية ،مثل :القياس واالستصحاب والمصلحة المرسلة ،والعرف ،وسد الذرائع ونحوها.
ونقل ابن القيم في الطرق الحكمية عن ابن عقيل قوله « :السياسة ما كان فعال يكون معه
الناس أقرب إلى الصالح وأبعد عن الفساد ،وإن لم يضعه الرسول صلى اﷲ عليه وسلم ،وال
نزل به الوحي»( .((1ونتمم الموضوع بتقسيم الغزالي للعلوم حيث قال بأنها »:تنقسم إلى
شرعية وغير شرعية ،وأعني بالشرعية ما استفيد من األنبياء صلوات اﷲ عليهم وسالمه ،وال
يرشد العقل إليه مثل الحساب ،وال التجربة مثل الطب ،وال السماع مثل اللغة.

فالعلوم التي ليست بشرعية :تنقسم إلى ما هو محمود ،وإلى ما هو مذموم ،وإلى ما هو
مباح؛ فالمحمود ما يرتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب .وذلك ينقسم إلى ما هو
علم ال ُيستغنى عنه في
فرض كفاية ،وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة؛ أما فرض الكفاية فهو ٌ
قوام أمور الدنيا ،كالطب؛ إذ هو ضروري في حاجة بقاء األبدان .وكالحساب؛ فإنه ضروري
في المعامالت وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما .وهذه هي العلوم التي لو خال البلد
عمن يقوم بها حرج أهل البلد وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن اآلخرين.
فال ُيتعجب من قولنا :إن الطب والحساب من فروض الكفايات؛ فإن أصول الصناعات
أيضا من فروض الكفايات ،كالفالحة والحياكة والسياسة ،بل الحجامة والخياطة؛ فإنه لو
وح ِرجوا بتعريضهم أنفسهم للهالك»(.((1
خال البلد من الحجام تسارع الهالك إليهمَ ،
والخالصة بشأن أقسام العلوم على وجه العموم:
 1ـ العلوم الشرعية المتصلة بنصوص الوحيين.

 2ـ العلوم الشرعية المستنبطة من نصوص الوحيين والمستفادة منها ،وكذلك المسائل
المسكوت عنها وال تخالف النص الشرعي
 3ـ العلوم الحياتية الدنيوية وهي من فروض الكفاية ولها صلة بنصوص الوحيين في
أصول االستمداد والمقاصد الشرعية والكليات المستنبطة.

تق�سيم العلوم ال�شرعية:
يمكن عرض تقسيم العلوم الشرعية على هذا النحو:
 1ـ العلوم الشرعية األصلية:

( ((1الطرق الحكمية (ص.)16:
( ((1إحياء علوم الدين مع تخريج الحافظ العراقي (.)1/34
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وتنقسم من حيث أصلها إلى قسمين :علوم الكتاب والسنة :قال ابن عبد البر «وأما أصول
العلم فالكتاب والسنّة وتنقسم السنة إلى قسمين :أحدهما إجماع تنقله الكافة عن الكافة ....
والضرب الثاني من السنة خبر اآلحاد الثقات اإلثبات المتصل اإلسناد فهذه يوجب العمل
عند جماعة علماء األمة الذين هم الحجة والقدوة»(.((1
(أ) :علم القرآن الكريم ومباحث نزوله وترتيبه وجمعه ونسخه وإعجازه ،وعلومه من
التجويد والقراءات والرسم والتفسير وتفسير آيات األحكام ونحوها.

(ب) علم السنة النبوية من رواية األحاديث ودرايتها وشرحها وأحاديث األحكام ،وصحة
األحاديث وعللها ونحو ذلك.

ويلحق بها ويرتبط بها بالنسبة للمكلف ما يؤخذ منهما في مجال األحكام العلمية
والعملية:
(ج) اإليمان بالله وأدلته وأسمائه وصفاته ،وبقية أركان اإليمان ومسائله وأحكامه
ونواقضه ،والغيبيات وأدلتها ودالالتها ،وسائر أصول الدين واالعتقاد ،وما يلحق به من بيان
االبتداع وخطره ،والبدع والرد عليها ،وكذلك الفرق وعقائدها المنحرفة وإبطالها.
(د) الفقه وبيان فعل المك َّلف من حيث ما َيث ُبت له ِمن األحكام الشرعية الخمسة في سائر
األبواب ،وبيان أدلتها والمذاهب المختلفة فيها ،وما يلحق به علم المواريث.
 2ـ العلوم المساندة (علوم اآللة):

(أ) أصول الفقه ،ويتناول األدلة (المجمع عليها والمختلف فيها وتعارضها والترجيح
بينها) وكيفية االستدالل (طرق االستنباط والقياس ومباحث االجتهاد) وكيفية حال
المستفيد (األهلية وعوارضها) ،وينضم إليه مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية والنظريات
الفقهية ونحوها.
(ب) علوم اللغة العربية في بنية الكلمة (الصرف) وموقع الكلمة اإلعرابي (النحو)
ودالالت األلفاظ وما يلحق بذلك بالنسبة للغة العربية من البالغة وعلومها.
وهذا التقسيم اجتهادي وهناك تقسيمات أخرى ،وتختلف طرق التقسيم والعرض من
عالم إلى آخر ،ويعود االختالف أحيانا إلى المستند الموضوع للتقسيم فهذا ابن قدامة في

( ((1جامع بيان العلم (.)74 /2
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مختصر منهاج القاصدين يعرض تقسيم ًا آخر من منطلق مختلف فيقول( :((1العلوم الشرعية
فكلها محمودة ،وتنقسم إلى أصول وفروع ،ومقدمات ومتممات.

فاألصول: كتاب اﷲ تعالى ،وسنة رسوله صلى اﷲ عليه وآله وسلم ،وإجماع األمة ،وآثار
الصحابة.

والفروع: ما فهم من هذه األصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ
الملفوظ وغيره ،كما فهم من قوله: “ال يقضى القاضي وهو غضبان” أنه ال يقضى جائع ًا.
والمقدمات: هي التي تجرى مجرى اآلالت ،كعلم النحو واللغة ،فإنهما آلة لعلم كتاب
اﷲ وسنة رسوله صلى اﷲ عليه وآله وسلم.
والمتممات  :كعلم القراءات ،ومخارج الحروف ،وكالعلم بأسماء رجال الحديث
وعدالتهم وأحوالهم ،فهذه هى العلوم الشرعية ،وكلها محمودة».
وأكتفي بإضافة نموذجين من التقسيمات المعاصرة أوردها التويجري في كتابه «موسوعة
الفقه اإلسالمي»(:((1
النموذج األول:

«العلم الشرعي ثالثة أقسام:

األول :العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ،وأكثر آيات القرآن في تقرير هذا النوع.

الثاني :العلم بما أخبر اﷲ به مما كان من األمور الماضية ..وما يكون من األمور
المستقبلة ..وما هو كائن من األمور الحاضرة.
وفي مثل هذا أنزل اﷲ آيات الخلق ،وقصص األنبياء مع أممهم ،وآيات الوعد والوعيد،
وصفة الجنة والنار.

الثالث :العلم بما أمر اﷲ ورسوله به من أعمال القلوب كاإليمان واليقين والتوكل ونحو
ذلك.
ومن أعمال الجوارح كالعبادات والطاعات القولية والفعلية».
النموذج الثاني:

«العلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين:

( ((1مختصر منهاج القاصدين (ص  )7وانظر إحياء علوم الدين ()1/34.
( ((1ينظر موسوعة الفقه اإلسالمي ( )1/471وما بعدها.
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علوم خبرية اعتقادية ..وعلوم طلبية عملية.

فاألول :كالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ،والعلم بأركان اإليمان ،والثواب والعقاب
ونحو ذلك.
والثاني :كالعلم بأعمال القلوب والجوارح من األحكام ،من األركان ،والواجبات،
والسنن ،والمحرمات ،والمكروهات ،والمباحات».

متطلبات تح�صيل العلم ال�شرعي:
لعل األبيات السائرة المنسوبة لإلمام الشافعي تلخص مسيرة تحصيل العلم الشرعي
حيث قال:
أخ�ي ل�ن تن�ال العل�م إال بس�تة
ذكاء وح�رص واجته�اد وبلغ�ة

س�أنبيك ع�ن تفصيله�ا ببي�ان
وصحب�ة أس�تاذ وط�ول زم�ان

وهنا ألخص الجانب العملي دون الجانب المعنوي المشتمل على آداب طالب العلم من
اإلخالص والتواضع واحترام المعلم ونحو ذلك ،وإليك هذه الخالصة:

 1ـ النباهة والفطنة :فالعلوم الشرعية تحتاج إلى عقل فطن وحافظة قوية يقول ابن تيمية:
« والعلم له مبدأ وهو :قوة العقل الذي هو الحفظ والفهم ،وتمام وهو :قوة المنطق الذي
هو البيان والعبارة»( ،((2وقال الحافظ عثمان بن خرزاد :يحتاج إلى عقل جيد ،ودين وضبط
وحذاقة بالصناعة»(.((2
ِ
ِ (((2
اح ِة ا ْل ِج ْسم»
اع ا ْلع ْل ُم بِ َر َ
 2ـ الصبر والجد واالجتهاد :قال يحيى بن أبي كثير« :الَ ُي ْس َت َط ُ
ويزيد ابن الجوزي األمر توضيح ًا بقوله »:العلم لما كان أشرف األشياء لم يحصل إال بالتعب
والسهر والتكرار ،وهجر اللذات والراحة»( ،((2ومن ثم فحاجة طالب العلم للصبر وطول
النفس أمر ال مناص منه ،ولعل تصوير اإلمام النووي لذلك يجمع بين األوقات والجهود
حريصا على التعلم ،مواظ ًبا
المطلوب بذلها من طالب العلم حيث قال« »:ينبغي أن يكون
ً
عليه في جميع أوقاته ،لي ً
وحضرا ،وال ُيذهب من أوقاته شي ًئا في غير
وسفرا
ونهارا،
ال
ً
ً
ً
(((2
قدرا البد له منه»  ،واإلمام الذهبي يصف ما ينبغي
العلم إال بقدر الضرورة ،ألكل ونوم ً
( ((2اقتضاء الصراط المستقيم( :ص)160
( ((2سير أعالم النبالء (.)13/380
( ((2صحيح مسلم (.)2/105
( ((2صيد الخاطر (ص.)266:
( ((2التبيان في آداب حملة القرآن (ص.)50:
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لطالب الحديث فيقول « :يكفيه أن يكتب بيده مائتي مجلد ،ويحصل من الدواوين المعتبرة
خمسمائة مجلد»(.((2
 3ـ التلقي عن الشيوخ وطول الزمن:

من جميل ما نظم أبو حيان األندلسي قوله:
يظ�ن الغم�ر أن الكت�ب ته�دي
وم�ا ي�دري الجه�ول ب�أن فيه�ا
م�ت العل�وم بغي�ر ش�يخ
إذا ُر َ

أخ�ا ذه�ن إلدراك العل�وم
َ
عق�ل الفهي�م
غوام�ض حي�رت
َ
ضلل�ت ع�ن الص�راط المس�تقيم

تصير َّ
أضل من توما الحكيم( ((2فاألخذ عن المشايخ
وتلتبس األمور عليك حتى ...
َ
الراسخين في العلم هو طريق طلب العلم ،وتطول في مالزمة الشيوخ ألن العلوم الشرعية
ليست قليلة ،وفروعها ومسائلها كثيرة ،ومستجداتها وحوادثها مستمرة ،وهذا يقتضي أن
تعلمها وتحصيلها يستغرق وقت ًا طويالً.

ورتَب ال ينبغي
ب العل ِم
ٌ
 4ـ المنهجية والتدرج :يقول ابن عبد البرَ « :ط َل ُ
درجات ومناقل ُ
تعديها»( ((2ثم يبين بعض أوجه األولويات والترتيب فيقول « :فأول العلم حفظ كتاب اﷲ
عز وجل وتفهمه ،وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه»( ،((2ومن ثم فال بد من البدء
بالمتون المختصرة المجردة ،ثم الشروح المختصرة الممزوجة ،ثم الشروح المطولة التي
فيها أقوال المذهب واختالف الرواية عن صاحب المذهب ،وبعد ذلك يكون االرتقاء إلى
الفقه المقارن بين المذاهب المختلفة وأدلتها والترجيح بينها.

المبحث الأول� :أنماط التعليم ال�شرعي وم�ؤ�س�ساته:

التعريف بأنماط التعليم الشرعي القديمة والحديثة ومؤسساتها وإيضاح سماتها وواقعها
والتغيرات الني طرأت عليها ،وللتوضيح والتيسير وضعت تقسيمات خاصة سأوجز القول
فيها وهي :التعليم الشرعي األصيل ،التعليم الشرعي النظامي ،التعليم الشرعي األهلي،
التعليم الشرعي اإللكتروني.
( ((2سير أعالم النبالء (.)13/380
(( ((2طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 286 /9
( ((2جامع بيان العلم وفضله (.)2/321
( ((2جامع بيان العلم وفضله (.)2/321
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�أو ً
ال :التعليم ال�شرعي الأ�صيل:
والمراد به تعليم العلوم الشرعية عن طريق التلقي عن الشيوخ وأبرز سمات هذا التعليم:

 1ـ تدريس كتب العلوم الشرعية المختلفة بالتلقي والقراءة على الشيخ حتى إتمام
الكتاب كام ً
ال

 2ـ التدرج في العلوم من كتب المتون المختصرة المجردة إلى كتب الشروح الموسعة
وصوالً إلى كتب الخالف العالي.
 3ـ يعتمد ـ في الغالب ـ نظام اإلجازات العلمية بأسانيدها المعروفة.

 4ـ االستيعاب والشمول لسائر العلوم الشرعية (علوم القرآن ،التفسير ،علوم الحديث،
الحديث ،لعقيدة ،أصول الفقه ،الفقه ،وغيرها)
 5ـ االرتباط في الفقه بالتدريس على مذهب من المذاهب الفقهية األربعة.

 6ـ العناية التامة بتعليم اللغة العربية وعلومها على قدم المساواة مع العلوم الشرعية
تأصيال وتوسعا.
 7ـ غالبا ما يكون ذلك في المساجد أو المدارس الشرعية القديمة

 8ـ ليس له مدة محددة وال طريقة نظامية محددة وفي الغالب يستغرق مدة طويلة.

ويتمثل هذا التعليم تاريخيا في معظم الجوامع والمدارس الشرعية وامتدادها الحالي في
الرحاب التالية:
 1ـ المسجد الحرام في مكة المكرمة

 2ـ المسجد النبوي في المدينة المنورة
 3ـ المسجد األقصى في القدس
 4ـ الجامع األزهر في القاهرة
 5ـ جامع القرويين في فاس

 6ـ جامع الزيتونة في تونس

 7ـ جامعة دار العلوم في ديوبند.

ويمكن أن نرصد أبرز التغيرات الحاصلة في هذا التعليم في النقاط التالية:
 1ـ تغير نمط النظام التعليمي نسبي ًا عما كان عليه في السابق وخاصة نظام التلقي واإلجازة.

 2ـ ضعف المستوى التخصصي حيث قلت العلوم التي تدرس واختصرت وقلت الكتب
المقررة.
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 3ـ ضمور التنوع الشمولي فركزت على دائرة أضيق بدعوى التخصص ،ولم تعد تخرج
العالم بعلوم الشريعة والعربية بصورة شمولية
 4ـ تضاؤل التأثير المجتمعي لهذه المؤسسات وخريجيها بشكل عام.

ثاني ًا :التعليم ال�شرعي الأهلي:
يمكننا القول أن هذا التعليم هو امتداد للتعليم األصيل بمحاولة بقائه والمحافظة على
نظامه ،ويتمثل في المدارس الشرعية والمؤسسات التعليمية غير المندرجة ضمن النظم
الحديثة للتعليم العالي ،وهي تستمد قوتها من تاريخها الممتد ،أو مناهجها األصيلة أو من
سمعة القائمين عليها من العلماء ،ومن امثلة هذه المدارس والمؤسسات:
دار الحديث المكية.

 1ـ المدرسة الصولتية.

 2ـ مدارس ومعاهد بالد الشام.

 3ـ معاهد التعليم العتيق في المغرب.
 4ـ جامعة اإليمان ـ صنعاء

ومما يالحظ على هذا النوع من التعليم:

 1ـ المحافظة النسبية على نظام التلقي التعليمي.

 2ـ احياء الشمولية العلمية المتنوعة بدراسة جميع المواد الشرعية وعلوم اللغة العربية.
 3ـ العناية بالربانية في التعليم الشرعي.

 4ـ االهتمام بالدور التعليمي والدعوي للدارسين.
 5ـ تدريس مواد عصرية ونقدية.

ثالث ًا :التعليم ال�شرعي النظامي:
والمراد به تعليم العلوم الشرعية في الجامعات اإلسالمية النظامية ويتميز بما يلي:

 1ـ تشتمل جامعاته على كليات متخصصة في تدريس العلوم الشرعية المختلفة (أصول
الدين ،الشريعة ،العقيدة ،الدعوة ،وغيرها)
 2ـ تشتمل على الدرجات العلمية المختلفة (البكالوريوس ،الماجستير ،الدكتوراة).

 3ـ تعتني بالتخصص في دراسة الفقه على مذهب من المذاهب الفقهية األربعة مع
دراسات في الفقه المقارن.
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 4ـ تعتمد على نظم تعليمية حديثة تشتمل على مواد عامة من غير التخصصات الشرعية
ومواد اختيارية من تخصصات أخرى.
 5ـ تعتمد على مفردات المواد دون االلتزام بكتب معينة ،أو االعتماد على كتاب رئيس
وكتب مساندة وال تعتمد نظام التدريس لكامل الكتاب وال نظام اإلجازات.

 6ـ إفراد بعض المواد الشرعية بالتدريس المستقل مثل (مقاصد الشريعة ،القواعد
الفقهية ،تخريج الفروع على األصول ،أصول التفسير)
 7ـ تدريس مواد شرعية مستحدثة والعناية بجانب المعاصرة مثل :التفسير الموضوعي،
الدخيل في التفسير ،فقه النوازل ونحوها.
ومن نماذج هذا النوع عدد كبير من الجامعات ومن أمثلتها:

 1ـ جامعة األزهر – القاهرة

 2ـ الجامعة اإلسالمية – المدينة المنورة
 3ـ جامعة أم القرى – مكة المكرمة
 4ـ جامعة الزيتونة ـ تونس

 5ـ جامعة القرويين – فاس

 6ـ جامعة ام درمان اإلسالمية

 7ـ الجامعة اإلسالمية – إسالم آباد

ويمكن أن نرصد أبرز المتغيرات في هذا النوع من التعليم:

 1ـ االنخفاض النسبي للمستوى التخصصي تدريس ًا وتحصيالً.

 2ـ تغير نظام التلقي نوع ًا وكم ًا.

 3ـ كثرة التنوع التخصصي دقة وتشعب ًا.

 4ـ منافسة المواد غير الشرعية كثرة وتنوع ًا بحسب طبيعة نظام التعليم األكاديمي في
الجامعات وكذلك أنظمة االعتماد ألكاديمي
 5ـ الدراسات المعاصرة مواكبة وعمق ًا مثل االقتصاد اإلسالمي بأصوله الشرعية وقضاياه
العصرية
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رابع ًا :التعليم ال�شرعي الإلكتروني:
والمراد هو تقديم العلوم الشرعية للدارسين من خالل التقنيات اإللكترونية الحديثة
للتعليم عن بعد ،وفي الواقع ليس هناك اختالف بين هذا التعليم والتعليم الشرعي في
الجمعات سوى الوسيلة التقنية ،أما المحتوى فال يوجد اختالف ال في التخصصات ،وال
في الخطط وال المواد الدراسية ،بل حتى الكتب المقررة متطابقة أو متقاربة إلى حد كبير.
وهنا أعرض بإيجاز لنموذجين هما( :جامعة المدينة العالمية) و(جامعة المعرفة العالمية)
(جامعة المدينة العالمية)

وهي مؤسسة تعليمية مستقلة غير ربحية ،معترف بها من وزارة التعليم العالي الماليزية،
وقد حصلت على الترخيص واالعتماد الرسمي للتشغيل بموجب وثيقة صادرة من وزارة
التعليم الماليزية في 2007/6 /20م ،وتخضع لقوانين وزارة التعليم العالي الماليزية.
تقدم برامج لمرحلة البكالوريوس الجامعية في التخصصات التالية:
ـ بكالوريوس العلوم اإلسالمية (تخصص) القرآن الكريم وعلومه
ـ بكالوريوس العلوم اإلسالمية (تخصص) الحديث

ـ بكالوريوس العلوم اإلسالمية (تخصص) الفقه وأصوله

ـ بكالوريوس العلوم اإلسالمية (تخصص) الدعوة وأصول الدين

وجميع هذه البرامج تقدم بالتعليم المباشر ،وبالتعليم عن بعد (التعليم اإللكتروني)،
وجميعها مدة الدراسة فيها ثمانية فصول دراسية.

كما تقدم برامج للماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية( :الفقه ـ الدعوة ـ العقيدة
ـ القراءات – فقه السنة ـ أصول الفقه ماجستير في علوم الحديث ماجستير في التفسير وعلوم
القرآن ماجستير في القضاء والسياسة الشرعية)
وتقدم هذه البرامج بالتعليم المباشر ،والتعليم عن بعد ،وبالنسبة لدرجة الماجستير يقدم
وفق أحد أنظمة ثالثة:
()1نظام الرسالة العلمية ويدرس معها الطالب مادة عن البحث العلمي ومناهجه
()2نظام مواد دراسية ثم بحث تكميلي (رسالة تكميلية)
()3نظام مواد دراسية ثم مشروع بحث.

أما الدكتوراه فهي عبارة عن إعداد رسالة علمية ودراسة مادة واحدة فقط وهي مادة
البحث العلمي
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(جامعة المعرفة العالمية)
جامعة سعودية يقوم عليها مجموعة من كبار علماء المملكة العربية السعودية وفي
مقدمتهم المفتي العام.
وهي تقدم حاليا برنامجين للبكالوريوس هما:
()1بكالوريوس الشريعة

()2بكالوريوس الدراسات القرآنية

والتدريس فيها بنظام التعليم عن بعد فقط.

التعليم ال�شرعي وحاجات المهنيين:
من خالل االستعراض الموجز لواقع التعليم الشرعي إضافة لإلطالع على مناهجه
ومقرراته ،فضال عن ممارسة ذلك تعلما وتعليما فإنني استطيع القول أنه ال يلبي حاجة
المهنيين المتخصصين في علوم أخرى غير العلوم الشرعية وذلك من عدة وجوه أهمها:

 1ـ المناهج والمقررات مخصصة للعلوم الشرعية للراغبين في تحصيلها والتخصص
والتوسع فيها ،وليس فيها ما يناسب المتخصصين في علوم أخرى ،وهذا بدهي لكن ذكره
لبيان أن توفر التعليم الشرعي التخصصي ال يلبي احتياجات غير القادرين أو غير الراغبين في
التخصص والتوسع في التعليم الشرعي من حيث االقتصار على قدر معين من تلك العلوم،
فضال عن تبسيط لغتها وتقديمها في قوالب تعليمية معاصرة ونحو ذلك.
 2ـ ال توجد مناهج أو مقررات تتناول الجوانب المتعلقة بعلوم الحياة األخرى ونظرة
اإلسالم إليها واستيعابه لها ،وهذا مما يحتاجه أرباب المهن والتخصصات المختلفة.

 3ـ ال توجد مناهج أو مقررات تعرف باألحكام واآلداب الشرعية التي يحتاجها أهل كل
مهنة وتخصص في المجاالت المختلفة.
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المبحث الثاني:
واقع التعليم ال�شرعي الت�أ�سي�سي لعموم الم�سلمين:
التعليم ال�شرعي الالزم لعموم الم�سلمين:
من علوم الشرع ما اصطلح على تسميته بـ «المعلوم من الدين بالضرورة» وهذا ما ينبغي
أن يعرفه ويتعلمه كل مسلم ،ومنها ما ال يعلمه إال أهل العلم الذين اجتهدوا في تحصيله
واشتغلوا به ،ويبين اإلمام الشافعي القسمين بقوله »:العلم علمان :علم ٍ
عامة ال يسع بالغ ًا غير
ٍ
مغلوب على عقله جهله ،مثل :الصلوات الخمس ،وأن لله على الناس صوم شهر رمضان،
وحج البيت إذا استطاعوه ،وزكاة في أموالهم ،وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر،
وما كان في معنى هذا ،مما ك ّلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم،
وأن يكفوا عما حرم عليهم منه.
وهذا الصنف كله من العلم موجود ًا نص ًا في كتاب الله ،وموجود ًا عام ًا عند أهل اإلسالم،
عمن مضى من عوامهم ،يحكونه عن رسول الله ،وال يتنازعون في حكايته وال
ينقله عوامهم َّ
وجوبه عليهم.
وهذا العلم العام الذي ال يمكن فيه الغلط من الخبر ،وال التأويل ،ال يجوز فيه التنازع»(.((2

ومقولة اإلمام الشافعي واضحة الداللة ،وهي تبين أن المعلوم من الدين بالضرورة ال
يقتصر على العقائد بل يشمل األمور واألحكام العملية التي أدلتها ظاهرة وحكها معروف،
ويدخل في ذلك السنن المشتهرة كما قال صاحب مغني المحتاج« :لو قال أو َن َفى مشروع َّي َة
صرح البغوي في تعليقه بتكفير من أنكر
ُم ْج َم ٍع عليه ،لشمل
إنكار المجمع على ندبه ،فقد َّ
َ
كالرواتب وصالة العيدين ،وهو ألجل تكذيب التواتُر»(.((3
مجم ًعا على مشروعيته من السنن؛ َّ

وهذا المعلوم من الدين بالضرورة ينبغي أن يتعلمه ويعرفه كل مسلم فهو أساس في صحة
اإليمان ،ومعرفة فرائض األحكام ،والظاهر المجمع عليه من شعائر اإلسالم ،وهو الذي
بالضرورة ْ
بأن كان من أمور اإلسالم
نص ،و ُع ِل َم من الدِّ ين َّ
يكفر منكره «قط ًعا ،وهو ما فيه ٌّ
ُ
والصوم والحج
والزكاة
الخواص والعوام؛
يشترك في معرفتها
ال َّظاهرة ،التي
كالصالة َّ
َّ
َّ
ُّ
الزنا ونحوه»(.((3
وتحريم ِّ
( ((2الرسالة ( 357ـ .)359
( ((3مغني المحتاج (.)4/133
( ((3األشباه والنظائر في فروع الشافعية للسيوطي (.)1/744
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�ضعف التعليم ال�شرعي الأ�سا�سي:
العوامل المؤثرة سلبا على التعليم الديني في مراحل التعليم العام:

الناظر في قدر المواد الدينية التي تدرس في مراحل التعليم العام ومدى شمولها لما
يحتاجه المسلم يجدها دون المستوى المطلوب ويمكن أن نلخص ذلك فيما يلي:

 1ـ المذاهب والتيارات المعادية للدين :كانت أكثر الدول العربية واإلسالمية تحت
االحتالل وعندما نالت االستقالل وأسست الدولة الحديثة كان كثير من الحكومات إما
قومية أو اشتراكية أو بعثية وكلها كانت حريصة على محاربة التعليم الديني وتقليصه وتفريغه
من محتواه.
 2ـ االفتتان ببريق الحضارات المعاصرة :تعرضت أكثر الدول العربية واإلسالمية
لموجات االنبهار بحضارة الغرب أو قوة الشرق وتشكلت في المجتمع تيارات تعظم اآلخر
وتزدري الذات المتمثلة بمكونات الهوية األساسية من الدين واللغة والتاريخ ،وانعكس
ذلك على مناهج التعليم فكانت هزيلة ومدخولة وفيها أخطاء وانحرافات.
 3ـ االستجابة للضغوط الدولية :خالل العقود الماضية وسيما بعد احداث سبتمبر كان
التعليم الديني هو المتهم المدان بال حجة وال برهان ،وإليه نسبت أسباب التطرف وجذور
اإلرهاب فزاد تقليص وتجفيف التعليم الديني.

 4ـ ضعف البيئة التعليمية :باإلضافة إلى قلة المواد التي تدرس ،وضعف محتواها فإن
اإلشكال ليس مقتصر ًا على ذلك ،بل هناك ضعف المعلمين في التأهيل التخصصي في علوم
الدين ،مع ضعفهم في مهارات التعليم ،وثالثة األثافي العلل والخلل في أنظمة التعليم ،إضافة
إلى وجود تمييز سلبي في بعض الدول بين المزايا المعنوية وأحيانا المادية بين معلمي العلوم
الدينية وزمالئه من معلمي مواد الطبيعة والرياضيات وغيرها،

المضعف :كانت المناهج في البدايات مفصلة نوع ًا ما
 5ـ االختصار المخل والدمج ُ
فمقرر للفقه وآخر للحديث وثالث للتفسير ،وبعد فترة جمعت على االختصار في مقررات
موحدة تحت عنوان (الدراسات اإلسالمية أو الدينية) ،والواقع يحكي لنا مرحلة ثالثة إذ
مقرر ًا دراسي ًا
نجد أن «التعليم الديني اإلسالمي حاضر في نظام المدارس الحكومية بوصفه ّ
مستقالً ،في جميع الدول العربية تقريب ًا .وقد ُد ِمج ،في معظم البلدان ،في منهج اللغة العربية
والدراسات االجتماعية في شكل أفكار ومواضيع وقيم»(.((3
(( ((3التعليم الديني والتعدّ دية في مصر وتونس «ص – »2:محمد فاعور ـ موقع مركز كارنيجي الخيري
للسالم الدولي)( .انظر بحث التعليم الديني في الوطن العربي وتحديات العولمة للباحث عبد اﷲ بن حلفان
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التعليم ال�شرعي في التعليم العالي:
بحسب موضوع البحث فلن أتناول هنا التعليم الشرعي في الجامعات المتمثل في
الجامعات اإلسالمية أو كليات الشريعة أو أقسام الدراسات اإلسالمية ،بل سأقتصر على
التعليم الشرعي في التخصصات األخرى األدبية اإلنسانية ،والعلمية والتطبيقية وألخص
ذلك في النقاط التالية

 1ـ االقتصار على الثقافة اإلسالمية :تكاد تكون جميع الكليات األدبية والعلمية غير
المتخصصة في الشريعة والدراسات اإلسالمية ال تقدم لطالبها شيئا من التعليم الشرعي
إال في إطار مواد الثقافة اإلسالمية ضمن المواد العامة الالزمة لجميع الطالب ،وهذه في
كثير من الجامعات العربية ال تزيد عن مادتين ،وفي بعضها مادة واحدة ،أما في الجامعات
السعودية فأربع مواد في الثقافة اإلسالمية يدرسها الطالب من جميع التخصصات ،وهذه
المواد رغم أهميتها وفائدتها للدارسين إال أنها ال تكفي لتزويد الدارسين بما يحتاجونه من
أمور دينهم.
 2ـ التدريس باللغات األجنبية في الكليات العلمية :أكثر الجامعات – في عالمنا العربي
واإلسالمي ـ تدرس الطب والهندسة والعلوم باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية غالي ًا وغيرها من
اللغات نادر ًا ،وهذه الكليات ال تدرس شيئ ًا ذا صلة بالعلوم الشرعية ،فض ً
ال عن أن التدريس
بلغة أجنبية يضعف اللغة العربية وصلة الطالب بالعلوم والمصادر المرتبطة بالعربية.

 3ـ عدم تدريس الجانب الشرعي للتخصصات العلمية :غالب الكليات العلمية واألدبية
تدرس تخصصاتها بعيدا عن التصور اإلسالمي ،وال تشتمل على األصول والمسائل
الشرعية التي يحتاجها الدارس في تخصصه ،وخير مثال على ذلك األطباء الذين يحتاجون
إلى معرفة حكم الشرع في كثير من قضايا الطب سواء في مجال األدوية والعالج ،أو في
مجال الممارسة والتطبيق ،أو في أحكام المرضى ورخصهم وغير ذلك .وال تكاد توجد أي
مادة أو مقرر دراسي يقدم للدارسين في الطب والهندسة والعلوم له صلة بالتعليم الشرعي
أو التأصيل اإلسالمي.

المبحث الثالث :التعليم ال�شرعي للمهنيين:

المهنة :الحذق بالخدمة والعمل ونحوه (لسان العرب ،)...والمعجم الوسيط يحدد
المهنة بأنها« :عمل يحتاج الي خبرة ومهارة» ،وفي الحديث« :ما على َأ ِ
حدكم لو اشترى

بن عبد اﷲ العايش ـ أستاذ أصول التربية المشارك ـ جامعة أم القرى).
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ثوبين ليوم جمعته سوى ثو َب ْي َم ْهنَته»( ،((3أي ثوب عمله ،وعندما سئلت أم المؤمنين عائشة
رضي اﷲ عنها عن حال الرسول صلى اﷲ عليه وسلم قالت« :يكون في ِم ْه ِنة َأهله»( ((3أي
في خدمتهم.

وبالنسبة للمهنة في االصطالح المعاصر فهي عبارة عن مجموعة معارف ومهارات
متخصصة تؤهل للعمل وتقديم الخدمة في مجال التخصص ،ويحكمها قوانين وآداب
تضبط أعمالها وتنظم خدماتها وتطور محتواها وتحسن أداءها ،وقواعد أخالقية تحكم
سلوك المنتسبين لها قيما بينهم وقي ممارستهم وتهاملهم مع المستفيدين.
وفي العصر الحديث صار للمهن نقابات تضم العاملين فيها ،والنقابة تنظيم قانوني،
يتكون من أشخاص يشتغلون مهنة واحدة أو مهن َا متقاربة أو حرف ًا أو صناعات مرتبطة بعضها
ببعض ،وهي تعتني بتحسين ظروف عملهم قانونيا ،وماديا.
وإضافة للنقابات فإن كثير ًا من المهن لها منظمات اتحادات إقليمية ودولية تعمل من
ّ
الرقي بهذه المهنة وتطويرها وزيادة الطلب عليها والمحافظة على شرف المهنة وتنظيم
أجل
ّ
ومراقبة مسار من يعملون بها.
حاجة المهنيين للعلم ال�شرعي:
العلم الشرعي وخاصة علم الحالل والحرام الشرعي يشكل مرجعية لألمة ،ودرعها
الواقية من الذوبان ،وحماية ثقافتها ،ومنطلق نـهضتها ،ومصدر خيريتها ،كما أوضح ذلك
ِ
اللهبِ ِه َخ ْي ًرا ُي َف ِّق ْه ُه فِي الدِّ ِ
ين»(.((3
حديثَ « :م ْن ُي ِرد ُ

والعلم الشرعي ومعرفة الحالل والحرام الشرعي يعد أمر ًا مهما لكل مسلم في أي مهنة،
بل إن منظومة األحكام الشرعية المتعلقة بالمهنة تعتبر مرجع ًا أساسيا لها.
ومما جاء في توصيات مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات  ..الواقع والطموح) مما
يؤكد ويوضح أهمية التعليم الشرعي للمهنيين ما نصه« :التأكيد على حاجة جميع أبناء
األمة من المتعلمين في الجامعات في مختلف التخصصات ،في العلوم الكونية والتطبيقية
واإلنسانية واالجتماعية ،إلى قدر مناسب من المعرفة في علوم الشريعة ُيمكّنهم من تعزيز
هوية مجتمعاتهم وسالمة توجهها ،والتأكيد بالقدْ ِر ِ
نفس ِه على حاجة المتخصصين في علوم

الزين َِة َي ْو َم ا ْل ُج ُم َع ِة .قال األلباني صحيح.
اب َما َجا َء فِي ِّ
( ((3سنن ابن ماجة (َ )1095ب ُ
( ((3صحيح البخاري ( )676باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصالة فخرج.
( ((3صحيح البخاري ( )7312باب َقو ِل النَّبِي صلى اﷲ عليه وسلم َ :ال ت ََز ُال َط ِائ َف ٌة ِمن ُأمتِي َظ ِ
اه ِري َن َع َلى
ْ
ْ َّ
ِّ
ا ْل َح ِّق ُي َقاتِ ُل َ
ون َو ُه ْم َأ ْه ُل ا ْل ِع ْل ِم.
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الشريعة إلى قدر مناسب من العلوم االجتماعية واإلنسانية ومعارف العصر األخرى ،بحيث
يكون التعليم في الحالتين تكاملي ًا متداخل التخصصات ،يتجاوز إشكاليات االزدواجية
والفصام العقلي والنفسي بين متعلمي األمة(.((3
برنامج العلم الشرعي للمهنيين المتخصصين في غير العلوم الشرعية:

إن «التعليم الشرعي للمهنيين» يأتي في سياق خدمة نشر التعليم الشرعي في المجتمع
لتلبية االحتياج ،حيث إن اإلسالم دين الحياة ،وأحكامه وتشريعاته تتناول جوانبها المختلفة،
ومن ثم فإن عموم المسلمين بحاجة إلى أسس التعليم الشرعي لسد الحاجة األساسية فيما
ال يسع المسلم جهله ،أو ما ُيعرف من الدين بالضرورة من أصول االعتقاد وفقه العبادات
وما يلحق بذلك ،كما أن هناك حاجة أخرى لكل مسلم بحسب طبيعة تخصصه ومهنته إذ
يجد نفسه محتاج ًا إلى معرفة أحكام وآداب شرعية تتعلق بتخصصه ومهنته ،وأرى أنه ال
بد من برنامج تعليمي أكاديمي شرعي يشتمل على مواد تقدم إطار ًا شام ً
ال للعلوم الشرعية
تعريف ًا وتكامالً ،باإلضافة إلى مواد تأسيسية في العلوم الشرعية ،مع مواد شرعية خاصة تلبي
احتياجات المتخصصين في المجاالت العلمية والمهنية المختلفة .وذلك لتحقيق األهداف
التالية:
 1ـ نشر العلم الشرعي وإيضاح أهميته في حياة الفرد واألمة.

 2ـ تلبية احتياجات المتخصصين والمهنيين للعلم الشرعي بحسب تخصصاتهم.
 3ـ تطوير الدراسات الشرعية للمتخصصين تصور ًا ومضمون ًا وعرض ًا.

 4ـ تأكيد صالحية الشريعة للعصر الحديث باستيعابها للمستجدات وتأصيل فقه النوازل.

ومن خالل ما سبق فإن األفضل – فيما أرى ـ لتحقيق أهداف التعليم الشرعي للمهنيين،
وتلبية احتياجاتهم هو إعداد الل ومقررات خاصة لهذا الغرض ،حتى في المواد الشرعية
األساسية ،وذلك لتقديم القدر المناسب باألسلوب واللغة المالئمة وبالموضوعات الخاصة
المطلوبة لالحتياج وبدون ذلك سيكون هناك قصور ونسبة من عدم المالءمة ،وال يخفى أن
المناهج والمقررات الدراسية تقوم على أساس معرفة شريحة المستفيدين من الدارسين،
وتوضع بما يناسبهم ويلبي حاجتهم.
ويمكن عرض ما يحتاجه المهنيون من العلم الشرعي في هذه المحاور:

( ((3صفحة مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات :الواقع والطموح ،على الرابط.http://goo.gl/TdTYuU :
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المحور األول :محور المعلوم من الدين بالضرورة ،وقد بينا أنه يتناول أساسيات اإلسالم
الثابتة بالتواتر من كليات العقائد ،وفرائض العبادات والواضح المشتهر من الشعائر والسنن.

المحور الثاني :محور العلم الشرعي المتعلق بطبيعة المهنة واحتياج أربابها إلى معرفة
أحكام الشريعة في كثير من تصوراتها وممارساتها ،ألن المسلم مطالب أن يعرف حكم
اﷲ في هذه القضية أو تلك ألنها مهنته التي يمارسها بانتظام على لدوام ،ويكسب معاشه
من دخلها ،وأوضح ذلك ابن القيم ،بقوله« :الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصـه من
األحـكام ،وال يجب عليه أن يعرف ما ال تدعـوه الحاجـة إلى معرفته ،وليس في ذلك إضاعة
لمصلحة الخلق ،وال تعطيل لمعاشهم»(.((3
المحور الثالث :معرفة أساسية عامة من العلوم اإلسالمية األساسية ،ومقاصد وحكم
التشريع ،وكليات اإلسالم ومحاسنه.
البرنامج المقترح:

نقترح أن يعد لذلك برنامج خاص يتكون من ثالثة أقسام على النحو التالي:

القسم األول( :التعريف المتكامل) :ويعنى بالتعريف بالعلوم الشرعية األساسية كمنظومة
متكاملة ،مع دراسة مداخل للعلوم الشرعية األساسية ك ً
ال على حدة .بيان موضوعاتها
وأقسامها وفروعها ومقاصدها ،وبيان العالقة بينها.

القسم الثاني( :التأسيس العام) :ويعنى بدراسة األساسيات الالزمة في العلوم الشرعية
األساسية (التفسير ،الحديث ،الفقه ،العقيدة).
القسم الثالث( :التأصيل التخصصي) :ويعنى بدراسة مواد شرعية تخصصية تناسب
احتياجات كل مهنة على حدة ببيان الرؤية اإلسالمية للتخصص واألحكام والنوازل المتعلقة
به إضافة إلى المصادر والمراجع اإلسالمية الخاصة بها.

المواد ال�شرعية الخا�صة بكل مهنة:
لمزيد من اإليضاح أتناول بإيجاز تعريف المواد التخصصية المقترح تدريسها ألهل كل
مهنة على حدة وهي ست مواد على النحو التالي:
المادة األولى :الرؤية اإلسالمية للمهنة :يشتمل هذا المنهج على التعريف بالمهنة والعلم
المرتبطة به (الطب ،اإلدارة ،الهندسة )...وموضوعاتها ومدارسها وتاريخها ،مع بيان الرؤية

( ((3إعالم الموقعين (.)2/182
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اإلسالمية لتلك العلوم من حيث أصولها واستمدادها ،وفق منهجية علمية وسطية ،إضافة
إلى الربط بالحضارة اإلسالمية وإسهاماتها التأسيسية والتاريخية والعصرية في تلك المهن
والعلوم ،مع عرض األخالق واآلداب اإلسالمية المتعلقة بتلك المهن والعلوم ،وبالتحديد
يشتمل كل مقرر على أربعة أقسام على النحو التالي:

 1ـ قسم يشتمل على التعريف بالمهنة والعلم ،وبيان موضوعه ،وأقسامه ،ومدارسه،
وتاريخه ،وأعالمه ،وتطوره وتأثيره في الواقع عالمي ًا وإقليمي ًا.

 2ـ قسم يشتمل على الرؤية اإلسالمية للمهنة والعلم من حيث أسسه ومنطلقاته،
ومضمونه وموضوعاته ،وآثاره وتطبيقاته ،مع إيراد األدلة النصية الشرعية ذات الصلة بذلك.

 3ـ قسم يشتمل على اإلسهام اإلسالمي في تلك المهن والعلوم تأصي ً
ال وتأسيس ًا،
ومشاركة وتطوير ًا ،وممارسة وتطبيق ًا ،مع الربط بأعالم العلماء والمنجزات الحضارية
تاريخي ًا وعصري ًا.
 4ـ قسم يشتمل على األخالق واآلداب الشرعية ذات الصلة بتلك المهن والعلوم تنظيرا
وتطبيقا.

المادة الثانية :األحكام الفقهية الخاصة بالمهنة :ويشتمل المنهج المقرر في هذه المادة
على بيان معنى وأقسام الحكم الشرعي ،ثم بيان األحكام األساسية المتصلة بالمهنة والعلم
من حيث حكم تعلمه ومشروعية العمل به ،ويخصص بعد ذلك قسم لألحكام المتعلقة ببيئة
العمل في المهنة ،ويخصص قسم ثالث لألحكام المتعلقة بممارسة المهنة وطبيعتها ،ويختم
بقسم يخص األحكام الشرعية في الحاالت الخاصة بتلك المهنة مع المستفيدين سيما ما
يتعلق بأحكام العبادات وأداء الفرائض لممارسي المهنة والمستفيدين منها.

المادة الثالثة :القواعد الفقهية الخاصة بالمهنة :ويشتمل هذا المقرر على تعريف بالقواعد
الفقهية ونماذج تطبيقاتها ،ثم اختيار القواعد ذات الصلة بالمهنة وممارستها ،وتقديم نماذج
تطبيقية لمجموعة من القواعد الفقهية على الممارسة المهنية.
المادة الرابعة :فقه النوازل واألولويات للمهنة :ويشتمل المقررعلى التعريف بشمولية
اإلسالم وصالحيته لكل زمان ومكان ،ثم بيان أوجه النظر في النوازل وقواعده والمؤهلين
له ،ومن ثم يتم عرض بعض النوازل والمستجدات وأحكامها من خالل قرارات المجامع
الفقهية والفتاوى والبحوث من هيئات كبار العلماء ،وإيضاح التكييف الفقهي الذي تم
بموجبه الحكم في النازلة.
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المادة الخامسة :البحث العلمي والمصادر للمهنة :وهذا المقرر عبارة عن قواعد بيانات
للمصادر الشرعية المتعلقة بالمهنة ويشتمل على قسم مشترك عام يعرف بأبرز أمهات
المصادر الشرعية ،ثم بعد ذلك يتم عرض المصادر الخاصة بأصول ومسائل المهنة ،ويستفاد
في ذلك من الرسائل العملية المتخصصة في الدراسات العليا في الكليات الشرعية ،وكذلك
بحوث وقرارات المجامع الفقهية ،وقرارات الهيئات الشرعية في مجال بعض المهن كالطب
واالقتصاد ونحوها.

المادة السادسة :اإلسهام المجتمعي والدعوي ألهل المهنة :وهذا المقرر يؤصل ألهمية
المشاركة المجتمعية بالخدمة والدعوة لكل مسلم بغض النظر عن مهنته ،ويوضح منهجية
التكافل في المجتمع المسلم ،ويؤكد على شمولية اإلسالم ونظرته لتنمية المجتمع المسلم
في جميع جوانب الحياة المدنية والدينية ،وحاجته للطاقات والكفاءات المتخصصة ،ثم
يخصص القسم األكبر لمجاالت المشاركة المجتمعية ،ثم الدعوية ألهل المهنة.
مواد منظومات العلوم ال�شرعية واللغوية:
لدى غير المتخصصين في العلوم الشرعية من المهنيين بعض اإلشكاالت التي تحتاج
إلى توضيح وتقريب في عدة جوانب وهي:

 1ـ الربط الموضوعي بين العلوم المتفرعة عن كل علم من علوم الشريعة األساسية،
فعلوم الحديث – على سبيل المثال – كثيرة فمنها علوم عن أنواع الحديث (قبوالً ورد ًا)
وأنواعه من حيث السند ،وأنواعه من حيث المتن ،فضال عن علم الجرح والعديل ،والتخريج
والتصحيح وغير ذلك ،مما قد يصعب – سيما على غير المتخصص – معرفة العالقة بينها
والتصنيف الموضوعي المنهجي لها بما يجمع بينها كمنظومة لعلم واحد.
 2ـ العالقة بين كل علم من علوم الشريعة والعلوم األخرى ،فهناك بيان للصلة بين
المصدرين األساسيين (القرآن والسنة) ،وصلة الفقه والعقيدة بكل منهما وبعلومهما.

 3ـ العالقة بين كل علم من علوم الشريعة وشخصية المسلم المتلقي ،فما أثر هذه العلوم
على فكره وروحه وشخصيته ،ولدى المهنيين اهتمام وأسئلة كثيرة عن صلة هذه العلوم
بالحياة ،وهل هي معزولة عنها أو متصلة بها ومؤثرة فيها.
واستجابة إليضاح تلك الجوانب أقترح تدريس مواد جديدة –إلى حد ما _ تحت عنوان
منظومات العلوم ،وتشمل خمس مواد هي( :منظومة العلوم القرآنية ،منظومة العلوم الحديثية،
منظومة العلوم الفقهية ،منظومة العلوم اإليمانية ،منظومة العلوم اللغوية) ،وتم إعداد التصور
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المنهجي لها من خالل بسط لجميع فروع تلك العلوم ومناقشة الوحدات الموضوعية المناسبة
لها عبر ورش عمل لمجموعة من المتخصصين ،وأعد – بحمد اﷲ – توصيف هذه المواد
وأهدافها ومفرداتها وخرائطها الذهنية التشعبية ،وهذا نموذج إلحدى المنظومات.
منظومة العلوم القر�آنية
تعريف المقرر:

التعريف بالعلوم التي تتكون منها منظومة العلوم القرآنية وبيان صلتها بالعلوم الشرعية
األخرى وأثرها في صياغة شخصية المسلم وبيان دوره في الحياة.
أهداف المقرر:

ـ تزويد الطالب بالمعرفة األساسية الالزمة له في مجال العلوم القرآنية.
ـ اإلسهام في صياغة شخصية المسلم وفق ما جاء في القرآن الكريم.

ـ بناء تصور متكامل للعلوم الشرعية في عقل الطالب.

الوحدة األولى :مدخل تعريفي:
ـ تعريف العلوم القرآنية

ـ استمداد العلوم القرآنية

ـ أقسام العلوم القرآنية:

•علوم ثبوت النص القرآني (الوحي ،نزول القرآن ،علم تاريخ الكتاب ،جمع القرآن
وتدوينه ،علم الرسم والضبط)..،
•علوم نقل النص القرآني (التجويد ،القراءات ،علم آداب التالوة والتالي ،علم المقطوع
والموصول ،علم تقسيم القرآن * الفواصل ورؤوس االي * وعد اآلي ،علم الوقف
واالبتداء)..

•علوم القران (علم فضائل القرآن ،علم سور القرآن وآياته ،علم المكي والمدني الخ،
علم أمثال القرآن ،علم أقسام القرآن ،علم المحكم والمتشابه ،علم المطلق والمقيد ،علم
الناسخ والمنسوخ ،علم النص والظاهر ،المفهوم والمنطوق ،انواع الدالالت :االشارة،
العبارة ،...علم العام والخاص ،علم المجمل والمبين ،علم المشكل والمختلف ،علم
اعراب القران ،علم التصريف في القران ،علم معاجم القران).....،
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•علوم نقلة القرآن وعلماؤه :وهي العلوم التي عنيت بتراجم نقلة القرآن من القراء وعلمائه
من المفسرين وطبقاتهم وجهودهم وما يتعلق بذلك من المعارف واألدوات( :طبقات
القراء ،طبقات المفسرين ،نسخ القرآن وطباعته ،التسجيل الصوتي ،التوثيق اإلليكتروني،
البحث اإللكتروني).

•علوم معاني القرآن وتفسيره (غريب القرآن ،علم مفردات القران ،علم معاني القرآن،
علوم تفسير القرآن وأصوله ومناهجه وأساليبه وتاريخه ،التفسير الموضوعي ،علم المجاز
في القرآن ،علم الحقيقة في القرآن ،تفسير آيات األحكام(على األحكام الفقهية) ،علم
أسباب النزول ،علم قصص القرآن ،علم مبهمات القرآن ،علم الوجوه والنظائر ،علم
تشبيهات القران ،علم الحصر واالختصاص ،علم االستنباط من القرآن ،علم االسماء
والكنى وااللقاب في القران ،علم فهرسة القران ،علم ترجمة القرآن)... ،

•علوم خصائص القرآن( :التواتر ،علم اعجاز القرآن :البياني ،التشريعي ،العلمي،
النفسي ،اللغوي ،أساليب القرآن ،علم بالغة القرآن ،الخبر واإلنشاء في القران ،علم التكرار
في القرآن ،علم التضمين واالقتباس ،علم االستعارة في القران ،علم التورية ،علم بديع
القرآن ،علم التعريض والكناية ،االيجاز واالطناب ،علم الجدل في القرآن ،علم التوافق
والتناسق بين اآليات والسور(مناسبات السور ،علم وجوه المخاطبات في القران.)...
•الدراسات القرآنية (التصنيف الموضوعي في تأصيل العلوم :العقيدة ،الحديث ،السيرة،
التاريخ ،العلوم الطبيعية والكونية ،العلوم االجتماعية ،..السنن االلهية ،الهجرة والغزوات
في القران الكريم ،المخطوطات القرآنية ،دستور األخالق ،ببيوغرافيا الدراسات القرآنية،
مناهج البحث في الدراسات القرانية.).....،
الوحدة الثانية  :عالقة العلوم القرآنية ببعضها البعض( :روابط المنظومة القرآنية)
ـ تكامل العلوم القرآنية
ـ علوم القرآن في المنظومة القرآنية
ـ التفسير في المنظومة القرآنية
ـ مناهج المفسرين في المنظومة القرآنية
ـ عالقة علوم قراءة القرآن بعلوم القرآن.
ـ عالقة علم التفسير بعلوم القرآن
ـ عالقة إعراب القرآن بعلوم القرآن
ـ عالقة تفسير آيات األحكام بعلوم القرآن
ـ عالقة إعجاز القرآن بعلوم القرآن
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ـ عالقة علوم اللفظ القرآني بعلوم القرآن الكريم
الوحدة الثالثة :المنظومة القرآنية وصلتها بالعلوم األخرى:
ـ العلوم القرآنية وصلتها بعلوم العقيدة
ـ العلوم القرآنية وصلتها بعلوم الحديث
ـ العلوم القرآنية وصلتها بعلوم الفقه وأصوله
ـ العلوم القرآنية وصلتها بعلوم اللغة
ـ العلوم القرآنية وصلتها بالعلوم الحياتية المختلفة
الوحدة الرابعة :أثر المنظومة القرآنية في الحياة اإلنسانية:
ـ مكانة القرآن في حياة المسلم
ـ دور العلوم القرآنية في صياغة الشخصية المسلمة
ـ دور العلوم القرآنية في الحضارة اإلسالمية
ـ دور العلوم القرآنية في الحضارة اإلنسانية.

المبحث الرابع:
الآليات المقترحة للتعليم ال�شرعي للمهنيين

سأتناول األليات المقترحة لتنفيذ وتحقيق التعليم الشرعي المناسب للمهنيين من عدة جوانب:
الجانب الأول� :آليات النظم التعليمة:
لطبيعة ارتباط المهنيين بالعمل في مهنهم ألوقات طويلة بتعذر معها التفرغ لدراسة العلوم
الشرعية ،فإننا مع التأكيد على إعداد مواد شرعية تتناسب معهم بوصفهم غير متخصصين في
العلوم الشرعية وليسوا معنيين بالتوسع فيها ،إضافة إلى العناية بالتعليم الشرعي الخاص
بمجال مهنهم ،ومع كل ذلك نقترح منهجيات وآليات ُم َي َّسرة وقابلة للتطبيق وذلك على
النحو التالي:
المنهجية األولى :التعليم المباشر المكثف :وهي منهجية التعليم المنتظم المباشر بالمزايا
التالية:
أوالً :تقديم البرامج بتدريس حضوري مباشر في صورة محاور علمية مكثفة تمثل جزء ًا
من برامج أكاديمية كاملة وفق المزايا التالية:
 1ـ تقسيم البرامج إلى عدة أقسام كل منها يشتمل على مجموعة مقررات متجانسة.

 2ـ تقدم هذه البرامج في صورة برنامج تعليمي مكثف لمدة قصيرة بعدد الساعات
المعتمدة للمقررات.
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 3ـ كل قسم من أقسام البرنامج يمكن دراسته وحده وأخذ شهادة خاصة باجتيازه.

 4ـ عند اكتمال دراسة جميع أقسام البرنامج يمنح الدارس شهادة البرنامج (دبلوم،
بكالوريوس).
ثاني ًا :نظام اإلشراف العلمي ويشتمل على ما يلي:
 1ـ لكل مقرر تعليمي أستاذ أكاديمي متخصص.

 2ـ لكل محور تعليمي في أي برنامج لجنة إشرافية وتطويرية متخصصة.
 3ـ لكل برنامج أكاديمي لجنة استشارية عليا.
ثالث ًا :نظام التقييم واالختبار:

ـ لكل مادة (تكليف علمي)( ،اختبار نهائي):

ٍ
علمي للمحور مثل :تلخيص كتاب ،تقديم
•(التكليف العلمي) :يكلف الطالب بواجب
بحث مشترك ،تقديم ورقة عمل.
•(االختبار النهائي) :اختبار حضوري في نهاية تدريس مواد المحور المكثف يجمع بين
األسئلة المقالية ،واألسئلة االختيارية االلكترونية.
المنهجية الثانية :منهجية التعليم عن بعد:
مكونات العملية التعليمية:

تقوم العملية التعليمية على ثالثة جوانب :جانب التدريس والتفاعل ،وجانب التحصيل
والتقويم ،وهذا إيجاز يوضح ما يشتمل عليه كل جانب:
أوالً :نظام التدريس التفاعلي عن بعد ويشتمل في كل مادة من المواد على ما يلي:
 1ـ كتاب تعليمي مقرر خاص باألكاديمية.

 2ـ محاضرات تدريسية إلكترونية بالصوت والصورة.
 3ـ لقاءان تفاعليان إلكتروني ًا مع أستاذ المادة في الفصل الدراسي الواحد.

 4ـ برنامج لقاء الخبراء بمثابة دورة تدريبية وحلقة نقاش لكل محور يتم تنسيق الحضور
والمشاركة فيها بمرونة خالل مدة البرنامج.
ثاني َا :نظام اإلشراف العلمي ويشتمل على ما يلي:
 1ـ لكل مقرر تعليمي أستاذ أكاديمي متخصص.
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 2ـ لكل محور تعليمي في أي برنامج لجنة إشرافية وتطويرية متخصصة.
 3ـ لكل برنامج أكاديمي لجنة استشارية عليا.
ثالث ًا :نظام التقييم واالختبار:
ـ لكل مادة واجب واختبار:

•(الواجب) :أسئلة مع وجود الكتاب تُعطى في منتصف الفصل الدراسي.

•(االختبار) :أسئلة مباشرة إلكتروني ًا أو يكون االختبار حضوري ًا كتابي ًا وذلك في نهاية
الفصل الدراسي.
ـ لكل محور أو قسم اختبار شامل يتناول األسس والكليات الشاملة في مواد
القسم.

الجانب الثاني� :آليات البرامج والمواد التعليمية:
وأقترح أن يكون التركيز على برامج الدبلوم لكونها مختصرة ومركزة ،وعادة ما تكون ذات
هدف محدد يلبي حاجة خاصة ،وال تتوسع في تدريس مواد عامة أو اختيارية ،وأقترح هنا
برنامج ًا واحد ًا لدبلوم لتعليم الشرعي للمهنيين ،وذلك بواقع ( )60ساعة دراسية أكاديمية،
بعدد ( )30مادة ومقرر ًا دراسي ًا ،وهذا الدبلوم خاص بكل مهنة على حدة ،ومنه قسم عام
مشترك لجميع المهن ،ويشتمل على ثالثة فصول دراسية ،وفصل خاص بكل مهنة على
حدة ،ويشمل المواد التي سبق ذكرها والتعريف بها في المبحث السابق ،ووفق المنهجيتين
التعليميتين السابق ذكرها هنا ،وذلك على النحو التالي:
و�صف البرنامج:
برنامج تعليمي أكاديمي شرعي يشتمل على مواد تقدم إطار ًا شام ً
ال للعلوم الشرعية
تعريف ًا وتكامالً ،باإلضافة إلى مواد تأسيسية في العلوم الشرعية ،مع مواد شرعية خاصة تلبي
احتياجات المتخصصين في المجاالت العلمية والمهنية المختلفة.

األهداف:
 1ـ نشر العلم الشرعي وإيضاح أهميته في حياة الفرد واألمة.
 2ـ تلبية احتياجات المتخصصين والمهنيين للعلم الشرعي بحسب تخصصاتهم.
 3ـ تطوير الدراسات الشرعية للمتخصصين تصور ًا ومضمون ًا وعرض ًا.
 4ـ تأكيد صالحية الشريعة للعصر الحديث باستيعابها للمستجدات وتأصيل فقه النوازل.
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الخطة الدرا�سية لدبلوم الدرا�سات ال�شرعية للمهنيين (� 60ساعة)
المنهجية الأولى :التعليم المبا�شر المكثف
المحور الدراسي األول :مداخل العلوم الشرعية

اسم المادة
المدخل إلى القرآن الكريم
المدخل إلى الحديث الشريف
المدخل إلى الفقه اإلسالمي
المدخل إلى أصول الفقه
المدخل إلى علوم اإليمان
المدخل إلى السيرة والتاريخ اإلسالمي
المدخل إلى علوم اللغة العربية
مجموع الساعات

1
2
3
4
5
6
7

رقم المادة
101
102
103
104
105
106
107

المحور الدراسي الثاني :محور الكتاب والسنة

1
2
3
4
5
6

اسم المادة
تفسير القرآن ()1
فقه الحديث ()1
تفسير القرآن ()2
فقه الحديث ()2
منظومة العلوم القرآنية
منظومة العلوم الحديثية
مجموع الساعات

1
2
3
4
5
6
7
8

اسم المادة
منظومة العلوم اإليمانية
منظومة العلوم الفقهية
فقه اإليمان ()1
فقه العبادات ()1
فقه اإليمان ()2
فقه العبادات ()2
فقه األسرة ()2
فقه المعامالت المالية
مجموع الساعات

رقم المادة
201
202
301
302
212
213

المحور الدراسي الثالث :محور اإليمان والفقه
رقم المادة
211
214
108
109
208
209
309
310

عدد الساعات
2
2
2
2
1
1
2
12
عدد الساعات
2
2
3
3
2
2
14
عدد الساعات
2
2
2
2
2
2
3
3
18
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المحور الدراسي الرابع:
المواد التخصصية (لكل مهنة مقررات خاصة بها حسب المهنة)
1
2
3
4
5
6

اسم المادة
الرؤية اإلسالمية للمهنة
األحكام الفقهية الخاصة بالمهنة
القواعد الفقهية الخاصة بالمهنة
فقه النوازل واألولويات للمهنة
البحث العلمي والمصادر للمهنة
اإلسهام المجتمعي والدعوي للمهنة
مجموع الساعات

رقم المادة
411
412
413
414
415
311

عدد الساعات
3
3
3
3
2
2
16

الخطة الدرا�سية لدبلوم الدرا�سات ال�شرعية للمهنيين (� 60ساعة)
المنهجية الثانية :منهجية التعليم عن بعد
الفصل الدراسي األول:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

اسم المادة
المدخل إلى القرآن الكريم
المدخل إلى الحديث الشريف
المدخل إلى الفقه اإلسالمي
المدخل إلى أصول الفقه
المدخل إلى علوم اإليمان
المخل إلى السيرة والتاريخ اإلسالمي
المدخل إلى علوم اللغة العربية
فقه اإليمان ()1
فقه العبادات ()1
مجموع الساعات

رقم المادة
101
102
103
104
105
106
107
108
109

عدد الساعات
2
2
2
2
1
1
2
2
2
16
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1
2
3
4
5
6
7
8

اسم المادة
منظومة العلوم اإليمانية
منظومة العلوم القرآنية
منظومة العلوم الحديثية
منظومة العلوم الفقهية
فقه اإليمان ()2
فقه العبادات ()2
تفسير القرآن ()1
فقه الحديث ()1
مجموع الساعات

اسم المادة
تفسير القرآن ()2
فقه األسرة ()2
فقه الحديث ()2
فقه المعامالت المالية
الدعوة (حسب المهنة)
مجموع الساعات

1
2
3
4
5

الفصل الدراسي الثاني:

رقم المادة
211
212
213
214
208
209
201
202

الفصل الدراسي الثالث:

رقم المادة
301
309
302
310
311

عدد الساعات
2
2
2
2
2
2
2
2
16

عدد الساعات
3
3
3
3
2
14

الفصل الدراسي الرابع( :لكل مهنة مقررات خاصة بها حسب المهنة)
1
2
3
4
5
6

اسم المادة
الرؤية اإلسالمية للمهنة
األحكام الفقهية الخاصة بالمهنة
القواعد الفقهية الخاصة بالمهنة
فقه النوازل واألولويات للمهنة
البحث العلمي والمصادر للمهنة
اإلسهام المجتمعي والدعوي للمهنة
مجموع الساعات

رقم المادة
411
412
413
414
415
311

عدد الساعات
3
3
3
3
2
2
16
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الجانب الثالث  :الآليات وال�ضوابط المنهجية لإعداد المقررات:
الضوابط المنهجية:

 1ـ اعتماد منهج أهل السنة والجماعة بمرجعية الكتاب والسنة وفقه القرون المفضلة من
سلف األمة.
 2ـ اعتماد التأليف المتخصص لجميع اإلصدارات لتضمينها جميع المعالم لتكون
مناسبة للعصر ولمخاطبة الشرائح المستهدفة.

 3ـ اعتماد االنطالق من القرآن الكريم والسنة المطهرة واالرتباط بهما في كل
الموضوعات والتخصصات المختلفة.
 4ـ اعتماد الجمع بين المواد العلمية المعرفية واللفتات اإليمانية التربوية في شتى
اإلصدارات لمختلف التخصصات.
 5ـ اعتماد التصميم التعليمي لجميع المواد بما يوضح المبررات واألهداف والخالصات
واألسئلة العلمية واألنشطة التعليمية.

 6ـ اعتماد الجمع بين أصالة المحتوى العلمي باألدلة والنقول العلمية مع األسلوب
الواضح والعرض الميسر.
 7ـ اعتماد الربط بالواقع المعاصر وقضاياه ومستجداته وحسن التوجيه الفكري
والسلوكي من خالل هدايات النصوص الشرعية واالقتباسات العلمية.

 8ـ اعتماد إيراد الجديد المعاصر في الموضوعات المختلفة وعدم االقتصار على الوارد
في المصادر التراثية وتوصيفها ومصطلحاتها وذلك بذكر األمثلة والمكاييل والمقادير
المعاصرة ،والفتاوى المعاصرة للهيئات والمجامع الفقهية.
 9ـ اعتماد التيسير والتقريب في المضامين واإلرشاد والتوجيه من خالل التصميم بما
يسهل التعليم على المدرس والتحصيل للدارس.

 10ـ اعتماد الربط بين األصول والمقاصد الكلية والقواعد الفقهية وبين الواقع المعاصر
لبيان ارتباط المسائل العلمية بالممارسة العملية.
 11ـ اعتماد االلتزام باالستشهاد باألحاديث الصحيحة والحسنة ،وعدم إيراد األحاديث
الضعيفة إال وفق مناهج المحدثين ،أو للداللة عليها في إطار المادة العلمية ،وفي كل
األحوال مع بيان موجز للنقد الحديثي لها.
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 12ـ اعتماد استبعاد الشاذ من اآلراء ،والضعيف من الخالف ،وتوضيح اآلراء الراجحة؛
ِ
المعارض لها بالدليل ،ملتزم ًا اآلداب الشرعية والعلمية في
بذكر أدلتها ،ووجه الداللة ،ور ِّد
العرض والنقد.
 13ـ اعتماد الرد على الشبهات واالنحرافات المستجدَّ ة في سياق معالجة الموضوع ،أو
بإفرادها بعناوين مستقلة بحسب طبيعة كل مادة.
 14ـ اعتماد مراعاة عناصر التأليف الثالثة:

أ ـ العنصر المعرفي العلمي :ويقصد به تقديم معلومات معرفية ،تتعلق بموضوعات
أساسية ومهمة للدارس ولألمة اإلسالمية.

ب ـ العنصر التوجيهي اإلرشادي :ويقصد به اشتمال المفردات وموا ّدها على جانب
التوجيه السلوكي ،واإلرشاد الفكري ،الذي يتجاوز المعلومة إلى ترجمتها العملية ،والمعرفة
إلى ثمرتها الفكرية.
ج ـ العنصر األدبي العاطفي :ويقصد به تقديم المعلومات بصياغة معبرة ،وعاطفة مؤثرة،
والبعد عن الصياغة باللغة العلمية التخصصية واألكاديمية البحثية الجافة قدر اإلمكان.
مرجعية التأليف:

ولمزيد من اإليضاح أبين رؤيتي في االنطالق من مرجعية الوحيين (الكتاب والسنة)
بحيث تعد المادة العلمية من خالل نصوص القرآن والسنة ،ويتم استيعاب المادة العلمية
التراثية في سياق االستباط من النصوص واالستدالل بها ،وال تكون المقررات الشرعية على
غرار المعهود من تدريس كتب أصيلة تسير على ما استقر عليه العلم من تقسيمات وتفريعات
ال يحتاجها غير المتخصص.

فعلى سبيل المثال :تكون مادة العقيدة أو التوحيد عنوانها(:اإليمان في القرآن والسنة –
النبوة في القرآن والسنة – المعاد في القرآن والسنة) ،وذلك لتحقيق الثمرات التالية بإذن اﷲ
تعالى:
.1تأكيد مرجعية الكتاب والسنة

.2تأصيل النظرات الكلية ذات االرتباط بالمقاصد والمصالح ،وعدم اإلغراق في
الجزئيات وبالتالي البعد عن التعصب.
.3احياء الربانية والوقوف على المعاني التربوية والحكم التشريعية.
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.4تنمية قدرات الفهم واالستنباط.

 .5تنمية الشخصية العلمية المتزنة إدراك ًا للمرجعية وتقدير ًا لجهود األمة.

االشتراك في التاليف:

بعض المواد والمقررات تحتاج في إعداد التصور العام لها ،وتفصيل مفرداتها إلى
أن يشترك مع المتخصصين في العلوم الشرعية بعض المتخصصين في العلوم والمهن
المخصص لها ذلك المقرر التعليمي لعدة أمور:
 1ـ معرفة جوانب االحتياج من واقع أصحاب المهنة والتخصص ،ومن ثم «تحديد
واضحا وإجرائ ًّيا ،بصورة تالئم جعله مدخ ً
ال
احتياجات كل فئة من هذه الفئات تحديدً ا
ً
الموجهة لهم؛ فاحتياجات طلبة العلم ،الذين ُيراد توجيههم
وأساسا للتخطيط للبرامج
ّ
ً
(((3
للتخصص فيه مختلفة عن احتياجات غيرهم» .

 2ـ معرفة أساسيات العلم والتخصص غير الشرعي للمتخصص الشرعي من قبل أرباب
المهنة ليبني التصور الصحيح والتكييف الفقهي المناسب لمادته.

 3ـ التعريف بالجوانب األخالقية والقانونية المتعلقة بالمهنة من خالل أنظمة نقاباتها أو
اتحاداتها وبالتالي إيرادها وبيان موقعها المناسب من الوجهة الشرعية.
وال بد من حسن االختيار في كال الجانبين الشرعي والمهني ،وقد خضت تجربة متميزة
في ذلك بأن جمعت بين متخصصين شرعيين ومتخصصين في العلوم الصحية ،ومتخصصين
في العلوم الطبيعية ،ومتخصصين في االقتصاد واإلدارة ،ومتخصصين في العلوم اإلنسانية،
وأثمر ذلك إصدار أربعة كتب تعليمية جامعية في أخالقيات المهنة برؤية شرعية ونظرة
إسالمية للتخصصات المذكورة.

الجانب الرابع :الآليات وال�ضوابط الفنية لإعداد المقررات:
للتأكيد أعيد ما سبق أن ذكرته من أنه ال بد أن تؤلف وتعد مناهج ومقررات خاصة تكون
موجهة للفئة المستهدفة ،وتراعي ذلك في اختيار محتوى المادة توسعا واختصارا ،ولغتها
وضوحا وسهولة ،ومنهجيتها عرض ًا وتعليما.
ومما جاء في توصيات مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات الواقع والطموح بشأن ما
يتعلق بالمنهاج الدراسي ما يلي:

( ((3كتاب األمة العدد ( )158تطوير التعليم الشرعي حاجة  ..أم ضرورةد .محمد بن عبد اﷲ الدويش.
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 1ـ تحديد األهداف التربوية التي من أجلها تدرس مواد علوم الشريعة بصورة واضحة،
تفصل المعلومات والمهارات والكفايات ،وتساعد المدِّ رس والطالب على اختيار:
ّ
المحتوى ،والطرائق المناسبة للتدريس ،والتقويم ،واستخدام األساليب واألدوات التي
تتوافر فيها المقاييس العلمية الفنية.
يواز ُن بين طبيعة المادة وصلتها
 2ـ تطوير المحتوى الدراسي لكل مادة ،بحيث َ
الطالب من تحقيق الهوية اإلسالمية المتميزة ،والتفاعل من
حتى يتمك َن
ُ
باحتياجات العصر؛ َّ
خاللها مع مقتضيات العصر.
 3ـ االهتمام بإعداد الكتاب الدراسي الذي تتوافر فيه شروط الكتاب المنهجي من الناحية
الفنية والفكرية ،وتحقيق التوازن بين الحاجة على اعتماد كتب عصرية مقررة ،وضرورة
العودة إلى المراجع األصلية ،والتعامل مع كتب التراث.

 4ـ تطوير طرائق التدريس المالئمة لطبيعة المادة الدراسية ،ولحاجات الطلبة
ومستوياتهم ،بحيث تمكِّنهم من ممارسة التفكير السليم ،والقدرة على مناقشة القضايا
والتحاور فيها ،والقيام بالبحث واالستقصاء ،واإلفادة من التقنيات التعليمية الحديثة من
أساليب وأجهزة ومختبرات(.((3
وهذه جملة من الضوابط والمعالم الخاصة لتلبية مضمون تلك التوصيات في إعداد
المناهج والمقررات:
المنهجية التعليمية:

والمراد بذلك هو إعداد المناهج والمقررات بالتصميم التعليمي للكتب المنهجية
الدراسية التي تساعد على سهولة االستيعاب والتحصيل التعليمي ،ويقترح لذلك ما يلي:

 1ـ تقسيم المقرر إلى أقسام رئيسة ،وكل قسم تكون له وحدات موضوعية مستقلة،
ويراعي الترابط الموضوعي بين األقسام والموحدات.

 2ـ وضع رسالة إلى الدارس في بداية كل مقرر توضح أهميته وإطاره العام وفائدته
للمتعلم.

 3ـ وضع عنوان لكل وحدة يكون مناسب ًا لموضوعها ،وتبدأ كل وحدة بمبررات دراسة
الوحدة تشتمل على اإلشارة لما سوف تتناوله هذه الوحدة من فقرات وموضوعات مهمة
للمتعلمين ،دون الدخول إلى تفاصيل هذه الفصول أو الموضوعات التي تحتوى عليها.
( ((3صفحة مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات :الواقع والطموح ،على الرابطhttp://goo.gl/TdTYuU :
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 4ـ وضع مقدمة لكل وحدة تلفت نظر المتعلم ،ويجذبه ألهمية دراسة الوحدة ،وما سوف
ينتج عنها من اكتسابه للمعارف العامة والتخصصية وما يفيد الدارس في مجال ممارسة مهنة
ومشاركته لمجتمعه.
 5ـ وضع أهداف تعليمية لكل وحدة وهي عبارة عن الغايات التي ُيط َلب من المتعلم
فضل أن تصاغ األهداف التعليمية بالبدء بفعل
تحقيقها بعد دراسته لمحتوى الوحدة ،و ُي َّ
مضارع يشير إلى سلوكيات تعليمية يمكن مالحظتها ورصدها مثل أفعال( :تكتب ـ تستنتج
ـ ت ِّ
ُلخص ـ  ،)...وينبغي أال يشتمل الهدف على أكثر من مهمة تعليمية ،كما ينبغي أن يكون
لكل العناصر األساسية في موضوع الوحدة هدف تعليمي ،مع الحرص على عدم اإلكثار من
األهداف التعليمية حتى ال يصاب الدارس بالملل.
 6ـ عرض المضمون العلمي في شكل فقرات ذات عناوين فرعية مع مراعاة عدم اإلطالة
في الفقرات أثناء عرض المسألة ،وإذا كانت المسألة المعروضة طويلة فإنه يمكن عرضها في
عدة فقرات ال تزيد الفقرة الواحدة عن  7ـ  10أسطر مثالً.

 7ـ وضع خالصة في ختام كل وحدة تجمع أهم العناصر واألفكار الرئيسة الواردة،
والتعريفات ،في الوحدة ،وينبغي أن تكون الخالصة موجزة ومرتبة العناصر بحسب ورودها
في الوحدة
 8ـ وضع أسئلة بعد خالصة كل وحدة ويحسن أن يراعى فيها ما يلي:

أ ـ أن تتسم بسمات االختبارات غير المباشرة ،التي تعتمد على الفهم والتحليل.

ب ـ أن تكون شاملة لجميع موضوعات وفقرات الوحدة قدر اإلمكان.

هـ ـ تجنب األسئلة غير الموضوعية ،التي يصعب تقويمها بدقة.
تدرج األسئلة من السهولة إلى الصعوبة.
ح ـ مراعاة ُّ

هـ ـ تنوع األسئلة لتشمل الجوانب المعرفية المتعددة مثل :الفهم ،والتحليل ،وإدراك
العالقات ،والمقارنات ،والترجيح والتعليل ،والتقويم.
 9ـ وضع أنشطة تعليمية لكل وحدة بعد األسئلة ويراعى فيها ما يلي:
أ ـ مراعاة شريحة الدارسين المستهدفة.

ب ـ إمكانية تطبيقها دون صعوبات كبيرة.

ج ـ التنوع لتشمل األنشطة المتعددة مثل :البحث ،التلخيص ،الحوار وورش العمل،
البحث الميداني ،المقارنة وغيرها
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 –10وضع فهارس في آخر المقرر تشمل فهرس المصطلحات العلمية :وفيه توضع
قائمة بالمصطلحات في نهاية الكتاب ،تشتمل على التعريف بالمصطلحات األساسية
الواردة في الكتاب ،إضافة إلى فهرس المراجع والمصادر.
الخاتمة:
بعد هذه الجولة أشير إلى أن هذا البحث قسم منه بحث علمي نظري ،والقسم اآلخر منه
تجربة تعكس واقع انشغالي بهذا الموضوع واشتغالي به عمليا ،وشروعي في إتمام مشروع
أكاديمي يعنى به ،وأقدم هنا الخالصة والتوصيات في نقاط موجزة:

 1ـ أهمية تقديم التعليم الشرعي المناسب للمهنيين المتخصصين في غير العلوم الشرعية
لمعالجة االنفصال الذي عبر عما يشبهه ويماثله د.عماد الدين خليل بقوله « إن الحلقات
اإلسالمية ال تزال تعاني من ثنائية ،يمكن لمؤسسات علوم الشريعة أن تعين على تجاوزها:
ففي أحد الطرفين يقف إسالميون متمرسون بالمعرفة المعاصرة ،وال يكادون يعرفون شي ًئا
عن علوم الشريعة ،وفي الطرف اآلخر يقف إسالميون متمرسون بعلوم الشريعة ،ولكنهم ال
يكادون يعرفون شي ًئا عن العلوم والمعارف الحديثة ،والخندق عميق ،والهوة محزنة وال ريب،
والنتائج السيئة لهذا االنفصال أو الثنائية ،تنسحب على مساحات واسعة من الجهد اإلسالمي
المعاصر ،الذي يلتحم بالحياة الثقافية والمعرفية دونما عمق فقهي ،أو يمضي باإليغال في هذا
العمق حينًا آخر بعيدً ا عن مجرى الصراع الفكري المتشكل قبالته صباح مساء».
 2ـ أهمية العناية بالمهنيين من التخصصات المختلفة لكثرتهم مقارنة بالمتخصصين
في العلوم الشرعية ،ولسعة دائرة إسهامهم في الحياة العامة من واقع مهنهم ،فمنهم األطباء
والمهندسون واإلداريون والسياسيون وغيرهم ممن لهم أكبر األثر في تسيير الحياة العامة
للمجتمعات.

 3ـ عقد ورش عمل متخصصة للمتخصصين في العلوم الشرعية ،والمتخصصين في
العلوم األخرى إلنضاج الرؤى وألفكار حول متطلبات التعليم الشرعي للمهنيين ،وروافده
واإلمكانيات المتوفرة له.
 4ـ إجراء دراسة مسحية لرصد وجمع الرسائل الجامعية والكتب العلمية التخصصية
التي تناولت جوانب مهمة ومفيدة للتعليم الشرعي للمهنيين.

 5ـ إجراء دراسة علمية للشراكة بين جهات علمية شرعية وبين نقابات واتحادات مهنية
مختلفة لدعم المسيرة اإلسالمية للمهن واستفادة المجتمعات اإلسالمية من عطائها وأدائها
ولمعالجة التباعد الحاصل بينها واقعيا.
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 6ـ تفريغ الكوادر التخصصية الكافية من المتخصصين في العلوم الشرعية والمتخصصين
في العلوم والتخصصات األخرى إلعداد البرامج والمناهج المناسبة للتعليم الشرعي
للمهنيين بمختلف التخصصات.
 7ـ تأسيس كيانات تعليمية متخصصة في تقديم التعليم الشرعي للمهنيين وتطوير
العطاء واألداء الشرعي في مجاالت الحياة المختلفة بالبرامج التعليمية والندوات التثقيفية
والمشاركة المجتمعية والمبادرات النوعية.

 8ـ توفير الدعم المعنوي والمالي من قبل الجهات المانحة والمؤسسات الوقفية لتوفير
اإلمكانيات الالزمة للنهوض بالتعليم الشرعي للمهنيين.

 9ـ مواصلة الجهد العلمي والعملي والمادي والقانوني إلكمال (أكاديمية الحياة) التي
تضع التعليم الشرعي للمهنيين في قائمة اهتماماتها وبرامجها.
 10ـ دعوة إتحاد علماء المسلمين لمؤتمر خاص أو ندوة علمية متخصصة تجمع بين
المخصصين في العلوم الشرعية والمتخصصين في العلوم والمهن المختلفة لتركيز وتطوير
وإنضاج هذه التوصيات وإخراجها إلى حيز الوجود.
وآخر دعوانا أن الحمد ﷲ رب لعالمين.

أدب العالم والمتع ِّلم
ومنهج ال َّتعليم والتع ُّلم
إعداد محمد صالح بن أحمد الغرسي

مؤسس مدرسة الفالح يف قونيا

مقدمة
الحمد ﷲ رب العالمين ،اللهم صل على سيدنا محمد ،وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كثيرا طيبا مباركا فيه ،وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين ،أما بعد؛

فإن االتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد قرر أن ينظم مؤتمرا عالميا عن التعليم الشرعي
وسبل ترقيته بتاريخ  10 ،9 ،8رجب  1437الموافق  17، 16 ،15نيسان/أبريل 2016
بالعاصمة القطرية الدوحة ،ووجه االتحاد ـ الذي نتشرف بعضويته منذ َع َقد اجتماعه العالمي
األول في مدينة إستانبول ـ دعو ًة كريمة إلينا للحضور والمشاركة في هذا المؤتمر ،و َك َّلفنا
بإعداد بحث متعلق بأحد محاوره ،فلبينا الدعوة ،ووافقنا على الطلب.

ومما يجدر التنبيه عليه أننا لنا عناية بموضوع المؤتمر منذ عقود من الزمن ،وكنت قد
جهزت مادة كتاب عن الموضوع قبل نحو عشرين سنة ،بدون أن أنظم هذه المادة وأرتبها،
وال زلت محتفظا بهذه المادة بدون أن أجعل منها كتابا منظما مرتبا.
ثم يسر اﷲ تعالى لنا وأكرمنا بإصدار كتاب بعنوان «إصالح المدارس» في سنة ،2012
وكان تحضيره إجابة لدعوة من إدارة جامعة بينكول في تركيا فقد كانت نظمت مؤتمرا عن
المدارس األهلية الشرعية القائمة في تركيا ،وعن شتى نواحيها.
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وبعدما وصلت إلينا الدعوة الكريمة من االتحاد العالمي ،ووافقت على الطلب حاولت
أن أكتب البحث المطلوب بدون مراجعة المادة التي أحتفظ بها منذ نحو عشرين سنة.
والكتب التي كُتِبت عن الموضوع قديما وحديثا كثيرة متوفرة بفضل اﷲ تعالى وكرمه،
ُ
ِ
وأنفس
أنفس ما كتب عن الموضوع قديما وحديثا،
معظمها أئم ٌة أعالم ،ورأيت من
َتب
َ
ك َ
َ
ما كتب عنه حديثا كتاب «معالم إرشادية لصناعة طالب العلم» لصديقنا العالمة المحدث
الشيخ محمد عوامة نزيل المدينة المنورة ،بارك اﷲ تعالى عليه ،وأجزل مثوبته .وكان قد
تكرم بإهداء نسخة من الكتاب لهذا الفقير في آخر زيارة له في مكتبه بالمدينة المنورة في
شهر رمضان من سنة  1435للهجرة النبوية ،فحاولت االختصار منه ،واإلتيان على جل
مقاصده ،ثم أضفت إلى ذلك ضع َفه تقريبا من مقدمة «المجموع» لإلمام النووي ،و»تذكرة
السامع والمتكلم» لإلمام ابن جماعة ـ وهما من أهم ما كتب عن الموضوع قديما ـ ِ ،
ومن
غيرهما ،ومما م ّن اﷲ تعالى به علينا ،فجاء البحث بفضل اﷲ تعالى وكرمه مع صغر حجمه
من أجمع ما كتب عن الموضوع.
أن ُيعلم ّ
ثم إنه مما ينبغي ْ
وتعليمها على وجه صحيح ،وعلى مستوى عال
أن تع ّلم العلوم
َ
يتربى عليه علماء كبار ربانيون ،ورثة لألنبياء ،يقودون األمة إلى الخير والرشاد ،ويعودون بها
إلى ريادة العالم والسداد ،يرتكز على ثالثة أعمدة:
األول :منهاج صحيح ،قوي ،جامع ،متكامل.

الثاني :أستاذ قوي في فنّه الذي يدرسه ،ذو باع طويل فيه ،يجيد طريق إلقاء الدرس ،يلقي
إلى الطالب مجمالت العلوم وكلياتها ،ويحسن تدريب الطالب وتمرينه على ما يلقيه إليه
من المسائل والعلوم ،ويكشف له غوامض العلوم ودقائقها .ويكون أسوة حسنة للطالب،
النصائح الدينية ،ويدربه على الخلق
صحيح العقيدة ،مستقيم السيرة ،يلقي إلى الطالب
َ
اإلسالمي الرفيع ،واآلداب اإليمانية العالية ،ويث ِّق ُفه الثقافة اإلسالمية ،ويثير فيه النخوة
اإلسالمية والحماسة اإليمانية.
الثالث :ذكاء الطالب ،وشوقه ،وهمته العالية ،واجتهاده المتواصل ،ونشاطه المتتابع.
فمن أجل ذلك رتبنا بحثنا هذا على مقاصد ثالثة:

المقصد األول :ما يتعلق بالمتعلم في نفسه ونحو أستاذه ودراسته.
المقصد الثاني :ما يتعلق بالمع ّلم في نفسه ،ونحو طالبه.

المقصد الثالث :ما يتعلق بالمنهج.
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ثم إن هذه المقاصد الثالثة متداخلة ال يمكن فصل بعضها عن بعض فصال كامال ،فمن
تكرر ْت بعض المسائل فيها.
أجل ذلك
َ
ومن أجل أن هذا البحث يجمع بين بيان آداب العالم والمتعلم ،وبين منهج التعليم
والتعلم جاء بحثا تعليميا تربويا ،والتعليم في اإلسالم ال ينفصل عن التربية ،من أجل ذلك
قدمنا البحث بمقدمة تتعلق بـ:
• النية الصالحة في طلب العلم وتعليمه.

• وبفضل االشتغال بالعلم وتعلمه وتعليمه والحث عليه.
وختمناه بخاتمة عن:

• شرائط العالم الرباني المنتصب للدعوة إلى اﷲ تعالى وآدابه.
• وآداب التذكير والوعظ.

• ووصايا مهمة لطالب الحق.

وأخذنا هذه الخاتمة من اإلمام ولي اﷲ الدهلوي من كتابه «القول الجميل».

مما يجدر أن ننبه عليه أن لفظ األدب يكثر ترداده في هذا الكتاب وأمثاله ،وليس المراد
باألدب مجرد المستحسنات من التصرفات واألخالق المستجادة ،بل المراد منه ما يعمها
والواجبات والمسنونات والمستحبات.

( )1النية الصالحة في طلب العلم وتعليمه
مما البد منه لكل مسلم والسيما العالم والمتعلم للعلوم اإلسالمية اإلخالص والصدق
وإحضار النية في جميع األعمال البارزة والخفية ،ومن أهم هذه األمور طلب العلم وتعليمه
واإلرشاد والتبليغ والدعوة إلى اﷲ تعالى.
َ ُ
َ
َ ْ
َ ُ ّ
ّاَ ْ
الد َ
ين﴾(((.
اهلل ُمخ ِل ِص
﴿و َما أ ِم ُروا ِإل ِليَعبُ ُدوا
قال اﷲ تعالى:
ين له ِ

عن عمر بن الخطاب رضي اﷲ عنه قال سمعت رسول اﷲ ﷺ يقول« :إنما األعمال
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى اﷲ ورسوله فهجرته إلى اﷲ ورسوله
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»((( ،قال النووي
((( البينة.3 :
((( رواه البخاري (. )1
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حديث صحيح متفق على صحته ،مجمع على عظم موقعه وجاللته ،وهو إحدى قواعد
االيمان وأول دعائمه وآكد أركانه.

قال الشافعي رحمه اﷲ تعالى« :يدخل هذا الحديث في سبعين بابا من الفقه» ،وقال أيضا:
«هو ثلث العلم» ،وكذا قال غيره أيضا ،وهو أحد األحاديث التي عليها مدار اإلسالم ،وقد
اختلف في عدها ،فقيل :ثالثة ،وقيل :أربعة ،وقيل :اثنان ،وقيل :حديث ،ونقل جماعة أن
السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته
وجه اﷲ تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية .وقال اإلمام الخطابي رحمه اﷲ تعالى« :كان
المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث «األعمال بالنيات» أمام كل شيء ُينشأ و ُيبتدأ
من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها»(((.
وقد أخبر النبي ﷺ أن أول من ُيقضى عليه يوم القيامة مجاهد شهيد ،وعالم معلم ،وغني
متصدق ،حيث قال« :إن اﷲ تبارك وتعالى ينزل إلى العباد ليقضي بينهم ُّ
وكل أمة جاثية،
فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ،ورجل يقتل في سبيل اﷲ ،ورجل كثير المال ،فيقول
اﷲ تعالى للقارئ :ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال :بلى يا رب ،قال :فماذا عملت
فيما علمت؟ قال :كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار ،فيقول اﷲ له :كذبت ،وتقول المالئكة
كذبت ،ويقول اﷲ تعالى :بل أردت أن يقال :إن فالنا قارئ ،وقد قيل ذلك ...ثم يؤمر به
فيسحب على وجهه ويلقى في النار»(((.
فأول ما يجب على طالب العلم ومعلمه تحقيق اإلخالص ﷲ تعالى في طلبه وتعليمه،
والحذر من أن يتخذه ُوصلة إلى شيء من األغراض الدنيوية.

نقل ابن الصالح في النوع الثامن والعشرين من مقدمته عن اإلمام سفيان الثوري أنه قال:
«ما أعلم عمال هو أفضل من طلب الحديث لمن أراد الل َه تعالى به» .ونقل عن حماد بن
سلمة رحمه اﷲ تعالى أنه قال« :من طلب الحديث لغير اﷲ تعالى ُم ِكر به».
ِ
وذك ُْر الثوري وحماد بن سلمة رحمهما اﷲ تعالى للحديث مثال ،ومرادهما ـ والله تعالى
أي علم كان ـ لغير اﷲ تعالى فإن اﷲ
أعلم ـ مطلق العلوم الشرعية فمن طلب العلم الشرعي ـ َّ
تعالى يمكر به وال يوفقه فيه ،بل يخذله.
وهذا في حق من يمحض النية فيه لغير اﷲ تعالى من األغراض الدنيوية ،وذلك لما رواه
جابر بن عبد اﷲ رضي اﷲ تعالى عنه عن النبي ﷺ « :ال ت َع َّلموا العلم لتباهوا به العلماء ،وال

((( المجموع ( 1/36ـ .)37
((( رواه مسلم ( )3/1513والترمذي ( )2382عن أبي هريرة رضي اﷲ تعالى عنه.
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لتماروا به السفهاء ،وال لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار»((( ،وليس في حق
من طلب العلم بال نية دينية وال دنيوية ،بل طلبه محبة في العلم ،إذ الجهل تأباه النفوس
والفطر الزكية ،وهذا معنى قول من قال من السلف« :طلبنا العلم بال نية ثم جاءت النية».
وأما من بدأ بطلب العلم ولم يستحضر فيه نية صالحة وال نية فاسدة فيرجى له أن يقوده
العلم إلى النية الطيبة.
قال ابن عبد البر :روي عن حبيب بن أبي ثابت أحد أجالء التابعين رحمه اﷲ تعالى أنه
قال« :طلبنا هذا األمر وليس لنا فيه نية ثم جاءت النية بعد».

ونقل عن اإلمام معمر بن راشد البصري من عدة طرق أنه قال« :طلبنا العلم لغير اﷲ فأبى
إال أن يكون لله»((( .قال اإلمام بدر الدين بن جماعة:
«الثاني :من آداب المعلم مع المتعلم ،أن ال يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته،
فإن حسن النية مرجوة ببركة العلم ،قال بعض السلف :طلبنا العلم لغير اﷲ فأبى إال أن يكون
لله ،قيل :معناه فكان عاقبته أن صار لله ،وألن إخالص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه
مع عسره على كثير منهم ألدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس»(((.
يحرض المبتدئ على حسن النية بتدرج قوال وفعال ،ويعلمه بعد
وقال« :لكن الشيخ ّ
أنسه به :أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل ،وفيض اللطائف وأنواع
وعلو الدرجات يوم
الحكم ،وتنوير القلب ،وانشراح الصدر ،وتوفيق العزم ،وإصابة الحق،
ّ
القيامة»(((.

( )2فضيلة االشتغال بالعلم وتعلمه وتعليمه والحث عليه

قد تكاثرت اآليات واألخبار واآلثار وتطابقت الدالئل الصريحة وتوافقت على فضيلة
العلم والحث على تحصيله واالجتهاد في اقتباسه وتعليمه.
ّ
َ
وأنا أذكر طرفا من ذلك تنبيها على ما هنالك ،قال اﷲ تعالى﴿ :قُ ْل َه ْل ي َ ْستَوي ال ِذ َ
ين
ِ
ْ
َُْ ّ ْ
َ ْ َ ُ َ َ َّ َ لاَ َ ْ َ َ
﴿وقل َر ِب ِزدنِي ِعل ًما﴾( ،((1وقال تعالى:
ين يعل ُمون﴾((( ،وقال تعالى:
يعلمون وال ِذ

((( رواه ابن ماجه ( )254وابن حبان ( )2810والحاكم ( )86/290وصححه.
((( جامع بيان العلم (.)1380
((( تذكرة السامع والمتكلم (.)47
((( تذكرة السامع والمتكلم (.)45
((( الزمر. 9 :
( ((1طه. 114 :
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َّ َ َ ْ
ْ ُ
ين َ
خ َشى َ
اء﴾( ،((1وقال تعالى﴿ :يَ ْرفَع ُاهلل الَّ ِذ َ
اهلل ِم ْن ِعبَا ِد ِه الْ ُعلَ َم ُ
آمنُوا ِمنك ْم
﴿ ِإنما ي
ِ
ُ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ َ
َ َّ َ
ات﴾(.((1
وال ِذين أوتوا ال ِعلم درج ٍ

ور ِّوينا عن معاوية رضي اﷲ عنه قال :قال رسول اﷲ ﷺ « :من ُيرد
واآليات كثيرة معلومةُ ،
اﷲ به خيرا يفقهه في الدين»(.((1

وعن أبي موسى عبد اﷲ بن قيس األشعري رضي اﷲ عنه قال :قال رسول اﷲ ﷺ  »:إن
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا ،فكانت منها طائفة طيبة قبلت
مثل ما بعثني اﷲ به من ُ
الماء ،فأنبتت الكأل والعشب الكثير ،وكان منها أجادب أمسكت الماء ،فنفع اﷲ بها الناس،
فشربوا منها وسقوا وزرعوا ،وأصاب طائف ًة منها أخرى إنما هي قيعان ال تمسك الماء ،وال
تنبت كأل ،فذلك مثل من فقه في دين اﷲ ونفعه ما بعثني اﷲ به ِ
فعلم وع ّلم ،ومثل من لم يرفع
بذلك رأسا ،ولم يقبل هدى اﷲ الذي أرسلت به»(.((1

وعن ابن مسعود رضي اﷲ عنه قال :قال النبي ﷺ « :ال حسد إال في اثنتين رجل أتاه اﷲ
ماال فسلطه على هلكته في الحق،ورجل آتاه اﷲ الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»( ،((1والمراد
الموصلتين إلى
بالحسد الغبطة وهو أن يتمنى مثله ،ومعناه ينبغي أال يغبط أحدا إال في هاتين ُ
رضاء اﷲ تعالى.
وعن سهل بن سعد رضي اﷲ عنه أن رسول اﷲ ﷺ قال لعلي رضي اﷲ عنه« :فوالله ألن
يهدي اﷲ بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم»(،((1وعن أبي هريرة رضي اﷲ عنه قال:
قال رسول اﷲ ﷺ من دعا إلى الهدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من
أجورهم شيئا ،ومن دعا إلى ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من
آثامهم شيئا»( ،((1وعن أبي هريرة رضي اﷲ عنه أن رسول اﷲ ﷺ قال« :إذا مات ابن آدم انقطع
عمله إال من ثالث صدقة جارية أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»(.((1

( ((1فاطر . 28 :
( ((1المجادلة. 11 :
( ((1مسند اإلمام أحمد (.)2786
( ((1رواه البخاري ( ، )79ومسلم (.)6093
( ((1رواه الشيخان.
( ((1رواه البخاري ( )3046ومسلم (.)6376
( ((1رواه مسلم(. )6980
( ((1رواه الترمذي ( )1432وأحمد ()8966
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وعن أنس رضي اﷲ عنه قال :قال رسول اﷲ ﷺ « :من خرج في طلب العلم فهو في سبيل
اﷲ حتى يرجع»(.((1

وعن أبي أمامة الباهلي رضي اﷲ عنه قال :قال رسول اﷲ ﷺ « :فضل العالم على العابد
كفضلي على أدناكم» ثم قال رسول اﷲ ﷺ « :إن اﷲ ومالئكته وأهل السموات واألرض
حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير»(.((2
وعن أبي الدرداء رضي اﷲ عنه قال :سمعت رسول اﷲ ﷺ يقول« :من سلك طريقا
يبتغي فيه علما سهل اﷲ له طريقا إلى الجنة ،وإن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا
بما يصنع ،وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في األرض حتى الحيتان في الماء،
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ،وإن العلماء ورثة األنبياء ،وإن
العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(.((2
األنبياء لم ُي َو ِّر ُثوا دينارا وال درهما وإنما َو َّر ُثوا
َ
وفي الباب أحاديث كثيرة ،وفيما أشرنا إليه كفاية.

قال اإلمام النووي« :وأما اآلثار عن السلف فأكثر من أن تحصر ،وأشهر من أن تذكر ،لكن
نذكر منها أحرفا متبركين».
عن علي رضي اﷲ عنه« :كفى بالعلم شرفا أن َيدَّ ِع َيه من ال يحسنه ،ويفرح إذا نسب إليه،
وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه».
وعن معاذ رضي اﷲ عنه« :تعلموا العلم فإن تعلمه خشية ،وطلبه عبادة ،ومذاكرته
تسبيح ،والبحث عنه جهاد ،وتعليمه من ال يعلمه صدقة ،وبذله ألهله قربة» .وقال أبو مسلم
الخوالني« :مثل العلماء في األرض مثل النجوم في السماء ،إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا
خفيت عليهم تحيروا».

وقال الشافعي رحمه اﷲ« :طلب العلم أفضل من صالة النافلة» ،وقال« :ليس بعض
الفرائض أفضل من طلب العلم» ،وقال« :من أراد الدنيا فعليه بالعلم ،ومن أراد اآلخرة فعليه
بالعلم» ،وقال« :من ال يحب العلم فال خير فيه ،فال يكن بينك وبينه معرفة وال صداقة»،
وقال« :إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء اﷲ فليس ﷲ ولي» ،وقال« :ما أحد أورع لخالقه
من الفقهاء» ،وقال« :من تعلم القرآن عظمت قيمته ،ومن نظر في الفقه نبل قدره ،ومن نظر
( ((1رواه الترمذي ( )2859وقال حديث حسن غريب .
( ((2رواه الترمذي ( )2901وقال حديث حسن صحيح غريب .
( ((2رواه أبوداود ( )3641( )3641و( )3642والترمذي ( )2683وابن ماجه (.)223
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في اللغة رق طبعه ،ومن نظر في الحساب جزل رأيه ،ومن كتب الحديث قويت حجته ،ومن
لم يصن نفسه لم ينفعه علمه».
وقال البخاري رحمه اﷲ في أول كتاب الفرائض من صحيحه قال عقبة بن عامر رضي
اﷲ عنه« :تعلموا قبل الظانّين» ،قال البخاري« :يعني الذين يتكلمون بالظن» ،ومعناه تعلموا
العلم من أهله المح ِّققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم
وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي(.((2

المقصد األول
في آداب المتعلم في نفسه ونحو أستاذه ودراسته
( )1علو الهمة في طلب العلم
قد طلب اﷲ تعالى من المسلمين أن تكون همتهم عالية فيما يسعون ألجله ،وندبهم أن
يكون ما يسعون إليه من معالي األمور ،وذلك في آيات كثيرة من كتابه العزيز ،وعلى لسان
نبيه في مجموعة من األحاديث الشريفة.
ّ
َ
ُ
َ َُ َ
ون َر َّبنَا َه ْ
أما اآليات الكريمة فمنها قوله تعالى في صفة عباد الرحمنَ :
ب
﴿وال ِذين يقول
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ
ّ
ً
َ
َ
ُ
َ
(((2
اجنا وذ ِرياتِنا قرة أعي ٍن واجعلنا لِلمت ِقين إِماما﴾ .
لنا ِمن أزو ِ
حيث أرشدنا اﷲ تعالى في هذه اآلية الكريمة أن ندعوه أن نكون للمتقين أئمة ،وهذه
منزلة ال منزلة فوقها بعد منزلة النبوة.
فمن صفة عباد الرحمن أن يكونوا طالبين ألعلى المنازل بعد منزلة النبوة باذلين جهدهم
في الوصول إليها .هكذا فلتكن همة المؤمن.
ْ
َ ْ َ ُ
َ َ َْ ْ
ْ َ َْ
ات﴾( ،((2وقوله تعالى﴿ :ل ِ ِمث ِل هذا فليَع َم ِل
وقوله تعالى﴿ :فاست ِبقوا الخير ِ
َ َ َ
َ
َْ ُ َ
ك فَلْيَتَنَافَس الْ ُ
ـمتَنَا ِف ُسون﴾( ،((2وقوله تعالى﴿ :يَا
العا ِملون﴾( ،((2وقوله تعالى﴿ :و يِف ذل ِ
ِ
َ َْ ُ ْ َ َ ُ
اب بِق َّو ٍة﴾(.((2
كت
يحيى خ ِذ ال ِ
( ((2المجموع ( 1/40ـ  )42وهذا الفصل كله مأخوذ من المجموع.
( ((2الفرقان. 74 :
( ((2البقرة. 148 :
( ((2الصافات. 61 :
( ((2المطففين. 26 :
( ((2مريم12 :
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لأْ َ ْ
َ ً َ ْ لاً ُ ّ َ
ُّ َ
َ ُ ْ َ
ََ ْ َُ
اح ِم ْن ك ِل ش ْي ٍء َم ْو ِعظة َوتف ِصي ِلك ِل ش ْي ٍء فخذها
وقوله تعالى:
﴿وكتَبنَا ل َه فِي ا ل َو ِ
ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ
ْ
َ
َ
(((2
بِقو ٍة وأمر قومك يأخذوا بِأحس ِنها﴾ .

وأما األحاديث الشريفة فمنها قول النبي ﷺ « :إن اﷲ كريم يحب الكرم ويحب معالي
األخالق ويكره سفسافها»(.((2

ومنها قوله صلى اﷲ عليه وآله وسلم فيما رواه أبوهريرة رضي اﷲ تعالى عنه« :المؤمن
القوي خير وأحب إلى اﷲ من المؤمن الضعيف ،وفي ٍّ
كل خير ،احرص على ما ينفعك،
واستعن بالله وال تعجز ،وإن أصابك شيء فال تقل :لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ،لكن
قل :قدر اﷲ وما شاء فعل ،فإن لوتفتح عمل الشيطان»(.((3
وتأمل قوله« :احرص على ما ينفعك» ،وقوله« :واستعن بالله» أي في طلب ما ينفعك
«وال تعجز» في طلبه ،وال أنفع للمؤمن من العلم ،وقد قالوا« :ال يستطاع العلم براحة
الجسم» ،وقال اإلمام الشافعي رحمه اﷲ تعالى:
فكن رجال ِر ْج ُله في الثرى وها َم ُة ِه َّمته في الثريا
علو الهمة في طلب العلم قصيدة للزمخشري ،مطلعها:
ومن المنظوم في ّ
ٍ
وطول ِع ِ
ِ
ِ
سهري لتنقيح العلوم ُّ
نـاق
غانية
وصل
ألذ لي ِمن
ثم يقول في آخرها :

يحـــاول باألماني رتْـبتي كم بين مس ِ
ُ
وآخـر راقي
ـــتف ٍل
يا َمن
ُ َ
َ
ُ ْ
َ
سهـران الدُّ جى وتبيتُــ ُه نوم ًا وتبغي بعــدَ ذاك لِحـاقي
أأبيـت
ُ

ومن ذلك قول اإلمام النحوي ابن هشام األنصاري:
يخطب الحسناء يصبر على ال َب ِ
ِ
ذل
يظــــفر بن َِيله ومن
يصطبر للعــلم
ومن
ْ
َ
ْ
ْ
طلب العال يسـيرا ِ
يع ْش دهـــــر ًا طوي ً
ال أخــا ُذ ِّل
النفس في
ومن لم ُي ِذ ّل
ِ ُ
َ
ً

قال اإلمام النووي« :ومن آدابه ـ أي طالب العلم ـ الحلم واألناة ،وأن تكون همته عالية،
فال يرضى باليسير مع إمكان الكثير ،وألاَّ
يسوف في اشتغاله ،وال ِّ
يؤخر تحصيل فائدة وإن
ِّ
قلت إذا تمكن منها ،وإن أمن حصولها بعد ساعة ،ألن للتأخير آفات ،وألنه في الزمن الثاني
( ((2األعراف.145 :
( ((2الطبراني (.)76
( ((3رواه مسلم (.)2052، 4
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حصل غيرها»( .((3وعن الربيع قال»:لم أر الشافعي آكال بالنهار وال نائما بالليل الهتمامه
ُي ِّ
بالتصنيف».
يحمل نفسه ما ال يطيق مخافة الملل وهذا يختلف باختالف الناس ،وإذا جاء مجلس
وال ّ
الشيخ فلم يجده انتظره وال يفوت درسه إال أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله
اإلقراء في وقت بعينه ،فال يشق عليه بطلب القراءة في غيره.

( )2الحرص على الوقت في تحصيل العلم
الحرص على الوقت في طلب العلم ثمرة علو الهمة في الطلب.

والحرص على الوقت مطلوب من المسلم عموما ،وليس طلبه خاصا بحال تحصيل
العلم ،لكنه فيه أشد طلبا وآكد ج َلبا.
ٌ
قال تعالىَ :
﴿ما يَلْف ُظ م ْن قَ ْول إ ّاَل لَ َديْه َرق ٌ
يب َع ِتيد﴾(.((3
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
َ لاَ ْ َ ُ َ َ َّ َ ُ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ
ين ه ْم َع ِن
اشعون * وال ِذ
وقال اﷲ تعالى﴿ :قد أفلح المؤ ِمنون * ال ِذين هم فِي ص تِ ِهم خ ِ
اللَّ ْغو ُم ْعر ُ
َ (((3
ثاني أسباب الفالح للمؤمن بعد الخشوع
اللغو
عن
اإلعراض
اﷲ
جعل
،
﴾
ون
ض
َ
ِ ِ
في الصالة ،واإلعراض عن اللغو وعدم صرف الوقت فيه هو ثمرة الحرص على الوقت،
والعناية التامة باستثماره في الخير.
﴿وإ َذا َم ُّروا باللَّ ْغو َم ُّروا ك َر ً
َ
اما﴾( ،((3أشار اﷲ تعالى
ِ
ِ ِ
وقال تعالى في صفة عباد الرحمنِ :
وصرف الوقت فيه أمر ال يليق بكرامة
بهذه اآلية الكريمة إلى أن عدم اإلعراض عن اللغو،
َ
المؤمن ،بل هو مخل بها ،وأنه ليس من شأن عباد الرحمن أن ي ِ
خ ُّلوا بهذه الكرامة بصرف
ُ
أوقاتهم في اللغو .وهذا فيه من الزجر عن تضييع الوقت وصرفه فيما ال يعنيه ما فيه.
َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
ْ (((3
ارغب﴾
قال تعالى﴿ :ف ِإذا فرغت فانصب * وإِلى ربِك ف
عن أبي برزة رضي اﷲ تعالى عنه عن النبي ﷺ قال« :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى
يسأل عن عمره فيما أفناه ،وعن شبابه فيما أباله ،وعن علمه فيما عمل به ،وعن ماله من أين
اكتسبه وفيم أنفقه ،وعن جسمه فيم أباله»( ،((3ونصف هذه األربعة الوقت .

( ((3المجموع (.)1/69
( ((3ق.18 :
( ((3المؤمنون 1 :ـ . 3
( ((3الفرقان. 72 :
( ((3االنشراح 7 :ـ .8
( ((3رواه الترمذي وقال :حسن صحيح.
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عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي اﷲ تعالى عنهما عن النبي ﷺ قال« :اغتنم
خمس ًا قبل خمس :حياتك قبل موتك ،وفراغك قبل شغلك ،وغناك قبل فقرك ،وشبابك قبل
هرمك ،وصحتك قبل سقمك»( ،((3ومعظم هذه الخمس من الوقت.

وقال النبي ﷺ « :من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه»( ،((3ومعنى هذا أن من حسن
إسالم المرء حرصه على وقته وعدم صرفه فيما ال يعنيه.
قال ابن الجوزي مخاطبا ولده بعدما أورد قوله تعالىَ :
﴿ما يَلْف ُظ م ْن قَ ْول إ ّاَل لَ َديْه َرق ٌ
يب
ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ٌ
وأنفاس الحي خطاه إلى أجلهُّ ،
فكل
َع ِتيد﴾(« :((3إن الملكين يحصيان ألفاظك ونظراتك،
ُ
نفس يخرج منك بمنزلة خطوة تخطوها إلى منتهى أجلك ،وستصل إليه»(.((4
وقال اإلمام النووي رحمه اﷲ تعالى« :وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه
في جميع أوقاته ليال ونهارا ،حضرا وسفرا ،وال ُيذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إال بقدر
الضرورات ألكل ونو ٍم قدرا البد منه ،ونحوهما كاستراحة يسيرة إلزالة الملل ،وشبه ذلك
من الضروريات»( .((4وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة األنبياء ثم فوتها.

وقد قال الشافعي رحمه اﷲ تعالى في رسالته« :حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في
االستكثار من علمه ،والصبر على كل عارض دون طلبه ،وإخالص النية ﷲ تعالى في إدراك
علمه نصا واستنباطا ،والرغبة إلى اﷲ تعالى في العون عليه» .وفي صحيح مسلم عن يحيى
بن أبي كثير قال« :ال يستطاع العلم براحة الجسم» ،ذكره في أوائل مواقيت الصالة.

وقال النووي أيضا« :وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب
وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل ،قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة ،فقد ُر ِّوينا
عن عمر رضي اﷲ عنه « :تفقهوا قبل أن ت َُسودوا».
وقال الشافعي « تفقه قبل أن تَر َأس ،فإذا رأست فال سبيل إلى التفقه»(.((4

( ((3رواه الحاكم وصححه ( ،)7846وابن أبي شيبة مرسال (.)35460
( ((3رواه الترمذي ( ،)2317وابن ماجه ( ،)3976ومالك في الموطأ (. )1672
( ((3ق.18 :
( ((4لفتة الكبد إلى نصيحة الولد (.)8
( ((4المجموع (.)1/68
( ((4المجموع (.)1/69
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( )3معرفة طالب العلم قدر العلم الذي يطلبه
وشعوره بأنه مرشح لوراثة األنبياء وإمامة األمة وقيادتها
عن أبي الدرداء رضي اﷲ عنه قال :سمعت رسول اﷲ ﷺ يقول« :من سلك طريقا يبتغي
فيه علما سهل اﷲ له طريقا إلى الجنة ،وإن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما
يصنع ،وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في األرض حتى الحيتان في الماء،
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ،وإن العلماء َو َر َث ُة األنبياء ،وإن
العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(.((4
األنبيا َء لم ُي َو ِّر ُثوا دينارا وال درهما وإنما َو َّر ُثوا
َ

عن أبي أمامة رضي اﷲ عنه أن رسول اﷲ ﷺ قال« :فضل العالم على العابد كفضلي على
أدناكم ،إن اﷲ ومالئكته وأهل السموات واألرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت
ليصلون على معلمي الناس الخير»(.((4
عن أبي عنبة الخوالني رضي اﷲ عنه عن النبي ﷺ قال« :ال يزال اﷲ يغرس في هذا الدين
غرسا يستعملهم في طاعته»( .((4ومن أهم القصائد في معرفة قدر العلم ُ
قول أبي الحسن علي
بن عبد العزيز الجرجاني:
ِ
موقف ِّ
رأوا رج ً
الذل أحجما
ال عن
انقب�اض وإنما
يقول�ون ل�ي في�ك
ٌ
داناه ُم هان عندهم
الناس من ُ
أرى َ
ِ
�ق العل ِم إن كان ُك َّل َما
ولم
أقض َح َّ
بعرض�ي جانب ًا
زل�ت ُمنح�از ًا
وما
ُ
َ
قي�ل ه�ذا َم ٌ
إذا َ
قل�ت قد أرى
نه�ل ُ
ِ
ع�ض م�ا ال يش�ينُها
ُأ ِّنزهه�ا ع�ن َب
ِ
عي�ب اللئي ِم مس� َّلما
فأصب�ح ع�ن
ُ
األمر ل�م أبت
وإن�ي إذا م�ا فاتن�ي ُ
ولكن�ه إن ج�اء َعف�و ًا قبلتُ�ه
ٍ
وأقبض َخطوي عن ح ٍ
كثيرة
ظوظ
ُ
ُ
َ
ضاحك عابس� ًا
وأك�ر ُم نفس�ي أن ُأ

النف�س ِ
ِ
أكرم�ا
أكرمت�ه ع�ز ُة
وم�ن َ
�ع َص َّيرتُ�ه ل�ي ُس� َّلما
ب�دا َط َم ٌ
ِّ
ال�ذل أعت�دُّ الصيان� َة َمغنم�ا
م�ن
الح�ر تَحت َ
َم�ل ال َّظ َما
نفس
ولك� َّن َ
ِّ
مخاف� َة أق�وال الع�دا في�م أو لم�ا
رحت في ِ
نفس الكري ِم ُم َع َّظما
وقد
ُ
�ب فك�ري إث�ره ُم َتنَدِّ م�ا
أق ِّل ُ
وإن َم َ
�ال ل�م ُأتبع� ُه َه ِّ
لا وليتَم�ا
ِ
العرض ُمكرما
إذا لم َأنلها وافرض
وأن َأتل َّق�ى بالمدي�ح ُمذ َّمم�ا

( ((4رواه أبوداود ( )3641و( )3641و( ،)3642والترمذي ( ،)2683وابن ماجه (.)223
( ((4رواه الترمذي ( )2686وقال حديث حسن.
( ((4رواه ابن ماجه ( ،)8وأحمد ( ، )4/200وابن حبان (.)4610
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ٍ
طال�ب رقي بنعم�اه لم َي ِصل
وكم
نقم ًة
ح�ر َ
وكم نعم�ة كانت على ا ُل ِّ
هجتي
ولم أبتذل في خدمة العل ِم ُم َ
أأش�قى ب�ه َغرس� ًا وأجني�ه ِذل� ًة
ول�و أن أهل العل ِم صان�وه صان َُهم
ولك�ن أهان�وه فهان�و و َدن َُّس�وا
ل�ت َج�دُّ العل�م ٍ
كاب فإنما
ف�إن ُق َ
كل ٍ
وم�ا ُّ
يس�تفزني
الح ل�ي
ُّ
ب�رق َ
الضر لم َأ ِ
بت
ولكن إذا ما اضطرني ُّ ُّ
ِ
ص بذكره
إلى أن أرى ما ال أ َغ ُّ
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إلي�ه وإن ك َ
ئي�س ا ُلمع َّظم�ا
الر َ
َان َّ
غرم�ا
وك�م مغن� ٍم َيعتَ�ده
الح�ر َم َ
ُّ
القيت لك�ن ألُخدما
ألَخ�د َم م�ن
ُ
ِ
حزما
فاتب�اع
إذن
الجهل ق�د كان َأ َ
ُ
ِ
النف�وس َل ُع ِّظما
ول�و َع َّظ ُم�وه ف�ي
َجهم�ا
ُم َح َّي�اه باألطم�ا ِع حت�ى ت َّ
كبا حين لم يحرس حماه و ُأس�لما
ِ
وال ُّ
األرض أرضاه ُمنَ َّعما
كل من في
قلب فكري ُمنجد ًا ثم ُمتهما
ُأ ُ
46
إلي وأنعما
إذا ُ
قلت قد أسدى َّ

وهذه القصيدة مما يتعين على طالب العلم حفظها ،واالعتناء بها ،وإنشادها في المحافل،
وال سيما العلمية منها .ومما كان ينشده الداعية الكبير اإلمام حسن البنا رحمه اﷲ لتعلية همة
أصحابه ،هذا البيت الذي هو آخر بيت من المية العجم:
وك لأِ ْم ِ
قـَـــدْ َر َّش ُح َ
نت له َف ْار ْبأ بنَ َف ِس َك ْ
ـم ِل
ــر َل ْو َفطِ َ
َـر َعى َم َع َ
اله َ
أن ت ْ

( )4التفرغ للعلم وحذف العالئق والعوائق
من أهم أسباب النجاح في طلب العلم التفرغ من العالئق والعوائق ،فعلى طالب العلم
أن يراقب ما يعترض أمامه ،فكل ما يراه عائق ًا دون المواظبة على الطلب وشاغال عنه اعتبره
حائ ً
ال دون نجاحه أوكمال نجاحه ،وتجنبه.

أسند الخطيب البغدادي إلى اإلمام أبي يوسف القاضي رحمهما اﷲ تعالى أنه قال:
«العلم شيء ال يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك ،وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض
على غرر»( ((4أي على احتمال أن يعطيك بعضه وأن ال يعطيك.
ُ
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه« :صفحات من
( ((4كذا أورد هذه القصيد َة بأبياتها األربعة والعشرين
معظمها اإلما ُم تاج الدين
أورد
وقد
المراجع،
من
مجموعة
صبر العلماء» ص  352ـ  ،354وقد جمعها من
َ
السبكي في الطبقات الكبرى في ترجمة القاضي أبي الحسن الجرجاني ،ثم قال« :لله هذا الشعر ما أبلغه
أدب
وأصنعه ،وما أعلى على هام الجوزاء موضعه ،وما أنفعه لو سمعه من سمعه ،وهكذا فليكن ـ وإال فال ـ ُ
يحسن النظم الذي ال نظير له وال شبيه».
كل فقيه ،ولمثل هذا الناظم ُ
( ((4الجامع .1570
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وأعقبه الخطيب بقول أبي أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه« :ال ينال هذا العلم إال من
َع َّط َل ُدكَّا َن ُهَ ،
أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته».
،وه َج َر إخوانه ،ومات
وخ َّر َب بستانه َ
ُ
الص ْي َمري في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه بسنده أن رج ً
ال سأل أبا حنيفة« :بم
وروى َّ
يستعان على الفقه حتى يحفظ؟» قال« :بجمع الهم» ـ أي تصميم العزم وصدق التوجه ـ قال
قلت« :وبم يستعان على جمع الهم؟» قال« :بحذف العالئق» ،قال قلت« :وبم يستعان على
حذف العالئق؟» ،قال« :بأخذ الشيء عند الحاجة ،وال تزد»(.((4
وذكر الموفق المكي أن أبا حنيفة قال في وصيته ألبي يوسف« :وال تُكثر معاشرة اإلخوان
إال بعد أن يعاشروك ،وقابل معاشرتهم بذكر المسائل ،حتى إن كان من أهله اشتغل بالعلم،
ومن لم يكن من أهله يجتنبك،وال َي ِجدُ عليك ،بل ال يحوم حولك»(.((4

ونقل السبكي في طبقاته الوسطى عن اإلمام سليم بن أيوب الرازي رحمه اﷲ تعالى أن
سليم ًا خرج من بلده يطلب العلم ببغداد ،فيحكى عنه في حال طلبه للعلم أنه كانت ترد عليه
الكتب من أهله ،فال يقرأ منها شيئا وال ينظر فيها ،وجمعها عنده إلى أن فرغ من تحصيل ما
أراد ،ففتحها ،فوجد في بعضها :ماتت أمك ،وفي بعضها ما يناسب ذلك مما ضاق به صدره،
فقال« :لوكنت قرأتها قطعتني عما كنت فيه من التحصيل»(.((5
قال اإلمام النووي« :وينبغي أن يقطع العالئق الشاغلة عن كمال االجتهاد في التحصيل،
ويرضى باليسير من القوت ،ويصبر على ضيق العيش.
قال الشافعي رحمه اﷲ تعالى :ال يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ،ولكن
من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح.

وقال الخطيب البغدادي في كتابه «الجامع آلداب الراوي والسامع» :يستحب للطالب
أن يكون عزبا ما أمكنه لئال يقطعه االشتغال بحقوق الزوجة واالهتمام بالمعيشة عن إكمال
طلب العلم .وعن إبراهيم بن أدهم :من تعود أفخاذ النساء لم يفلح»(.((5

( ((4أخبار أبي حنيفة .22
( ((4مناقب أبي حنيفة .373
( ((5وهو في التعليق على الطبقات الكبرى .4/381
( ((5المجموع (.)1/65
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( )5الصبر على الطلب وعدم الفتور فيه

الصبر على الطلب وعدم الفتور فيه من آثار علو همة الطالب في الطلب ،ومما يتفرع على
معرفته قدر ما يطلبه ،وعلى شعوره بأن ما يطلبه هو ميراث األنبياء عليهم الصالة والسالم،
وأنه أمر ال يتحقق تحصيل العلم إال به ،فإن مفتاح كل أمر نفيس جليل بذل المجهود ،وما
طلب أحد شيئا بجد وصدق إال ناله ،فإن لم ينله كله نال بعضه.

ومن أجل أن نَيل المناصب العلية والمراتب الجليلة موقوف على الصبر على معاناة
ُ
َّ لإْ ْ َ َ
َ َْ ْ
ين َ
ان لَفي ُخ ْسر * إ ّاَل الَّ ِذ َ
آمنُوا َو َع ِملوا
أسبابها ووسائلها قال اﷲ تعالى:
﴿والعص ِر * ِإن ا ِ نس ِ
ٍ ِ
ّ
ْ
ّ
ّ
َ
﴿وبشر َ
اص ْوا ب َ
ح َََ َ ْ ْ َ
َّ َ
ح ّق َوتَ َو َ
الصابر َ
الصبر﴾( ،((5وقال اﷲ تعالىَ :
ين﴾(.((5
الصا ِل ِ
ِ
ات وتواصوا بِال ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
وقال النبي ﷺ « :وما أوتي أحد عطاء خيرا وال أفضل من الصبر»(.((5
وقد أشار اﷲ تعالى إلى أن الصبر في طلب العلم أمر البد منه بحكايته للحوارَ الذي جرى
َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َّ َ َ
وسى هل أت ِب ُعك َعلى
َبين سيدنا موسى وسيدنا الخضر في سورة الكهف حيث ﴿قال له م
َّ ُ ّ ْ َ ُ ْ ً َ َ َّ َ
ك لَ ْن ت َ ْستَط َ
أ ْن ُت َعلّ َ
يع َمع َي َصبْ ًرا * َو َكيْ َف تَ ْصب ُر َعلَى َما لَمْ
ن
إ
ال
ق
*
ا
د
ش
ر
ت
م
ل
ع
ا
م
م
ن
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ْ ً َ َ َ َّ َ ْ َ َلاَ
ُِ ًْ َ َ
ْ َ َ ُ َ ً َ لاَ َ ْ
ُ
ُ
َ
َ
جدنِي ِإن شاء الل ّهَ صابِرا و أع ِصي لك أمرا * قال ف ِإ ِن اتبعت ِني ف
ت ِح َ ْط بِ ِه خبرا * قال ست
ِ
ُ
َ ْ
ْ َ َ َ ُْ ْ
َ َ
ت ْسأل ِني ع ْن ش ْي ٍء َح ّتَى أح ِدث لك ِمنه ِذك ًرا﴾(.((5

الصبر في طلب العلم أمر ال بد
وفي هذه اآليات وفي مجموع القصة من الداللة على
أن َ ُ لاَ َ
َ ْ َ َ ُ َ َ
ْ
ُ
َ
قوله تعالى﴿ :وإِذ قال موسى ِلفتاه أبرح ـ أي ال أزال أسير ـ
منه ما َفيها ،منها ما
يشير ْإليه َ ْ َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َُ ْ
ُ
ً
َ
َح ّتَى أبْلغ َمج َم َع البح َري ِن أو أم ِض َي حقبا﴾( ((5أي دهرا طويال في بلوغه إن كان بعيدا ،من
عزم سيدنا موسى وتصميمه على الصبر في الطلب ،وعلى تحمل مشاق السفر الطويل فيه.
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ومنها ما يدل عليه قوله تعالى﴿ :فلما جاوزا قال ِلفتاه آتِنا غداءنا لقد ل ِقينا ِمن سف ِرنا
َ َ َ
هذا ن َصبًا﴾( ((5من الصبر في الطلب وعلى تحمل مشاق السفر فيه.
َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ
ك َعلَى أَ ْن ُت َعلّ َمن م َّما ُعلّ ْم َ
ت
ومنها ما يدل عليه قوله تعالى﴿ :قال له موسى هل أت ِبع
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ُرش ًدا﴾ من لزوم الصبر على ذل التبعية للمعلم وإن كان الطالب أعلم من معلمه في معظم
المسائل العلمية كما هو الحال في سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما الصالة والسالم.
( ((5العصر 1 :ـ .3
( ((5البقرة.155 :
( ((5رواه مسلم ( ،)1053والبخاري ( ،)1469والترمذي (.)2024
( ((5الكهف 66 :ـ .70
( ((5الكهف.60 :
( ((5الكهف.62 :
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ومن لزوم التسليم للمعلم وترك المنازعة واالعتراض عليه والصبر على ذلك كما هو
مدلول التبعية.
ومن لزوم الصبر على ذل االستئذان في قبول هذه التبعية من المعلم.

ومن لزوم الصبر على مثل هذا التواضع العظيم في طلب العلم وتحصيله.

ومن اإلشارة إلى أن العلم ال يتيسر حصوله إال بمثل هذا الصبر وهذا التواضع والتسليم
للمعلم.كما أن قوله «تعلمني» إشارة إلى لزوم صبر الطالب على إقراره على نفسه بالجهل
ولمعلمه وإن كان هوأعلم منه في معظم المجاالت العلمية بالعلم.
وفي قوله «مما علمت» وإتيان ِمن التبعيضية فيه إشارة إلى لزوم الصبر على ذل التبعية
للمعلم وعلى المشقة في سبيل التعلم مهما كان الذي يتعلمه ليس بكثير ،ألن العلم مهما كان
قليال في نفسه فهوعظيم القدر وشريف المحل ،كما قال الشاعر :
قليل منك يكفيني ولكن قليلك ال يقال له قليل
وإذا كان سائل المال يتحمل ذل السؤال لقليل المال من ال َغنِ ّي ،فكيف ال يتحمل الجاهل
ُذ ّل سؤال العلم ومشقة تعلمه ،وكيف ال يصبر عليه ،وهو تراث األنبياء والمرسلين.

ثم إن في قوله تعالى« :رشدا» إشارة إلى أن طلب العلم أمر جدير بأن يتحمل فيه هذه
المذالت وهذه المشاق ويصبر عليها ،وذلك لما يترتب على تعلم العلم من الرشد والهداية،
والتخلص من الضالل والغواية ،والهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم وال الضالين.

ثم إن في قوله« :إنك لن تستطيع معي صبرا» إشار ًة قريب ًة من التصريح إلى أن طالب العلم
ال بد له من أن يصبر على شيخه وعلى تبعيته وعلى خدمته وعلى التسليم له فيما ال يظهر وجه
الصواب فيه من أقواله وأحواله وأطواره ،وأن ال ينازعه في ذلك وال يعترض عليه.
لكن قوله« :وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا» إشارة إلى أن عدم الصبر على ما لم
يظهر وجه الصواب فيه من أقوال المعلم وأحواله قد يعذر فيه صاحبه ،وهذا من خبرة سيدنا
اإلنسان من عدم صبره على ما لم يعلم وجه الصواب فيه ،كما قال تعالى:
الخضر
بطبيعة ُ َ
لإْ
لاً
ْ
ْ
َ
َ
اَ َ
َ
َ
َ
َ
﴿ َوكن ا ِ نسان أكثر ش ْي ٍء جد ﴾( ((5ومن خبرته بطرق التربية حيث مهد لسيدنا موسى
عليه الصالة والسالم العذر لما كان َيتوقع وقو َعه منه من المنازعة واالعتراض لما لم يظهر
له وجه الصواب فيه من أفعال سيدنا الخضر وأقواله.
( ((5الكهف. 54 :
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وقوله »:ستجدني إن شاء اﷲ صابرا وال أعصي لك أمرا» إخبار من سيدنا موسى عليه
الصالة والسالم لسيدنا الخضر بعزمه على الصبر على تبعية معلمه ،وعلى ما يصدر منه من
التصرفات ،وإن لم يظهر له وجه الصواب فيها.

وعبر بقوله« :صابرا» بصيغه اسم الفاعل ليفيد عزمه على االستمرار في الصبر في هذا
األمر ،لكنه قيد هذا االستمرار بالمشيئة لما يعلمه من الطبيعة اإلنسانية من عدم صبرها على
بعض األمور ،والتهام نفسه بذلك حتى ال يكون مخلفا في وعده إن صدر منه مثل هذا األمر.

وأما قوله« :وال أعصي لك أمرا» فوعد من سيدنا موسى لمعلمه بعدم عصيانه أمرا من
أوامره ،وبصبره على ذلك ،وهذا مما ينبغي أن يراعيه الطالب مع معلمه ،فال يعصي له أمرا،
ويصبر على امتثال أوامره ونواهيه .وأما قوله « :فإن اتبعتني فال تسألني عن شيء حتى أحدث
لك منه ذكرا» أي أذكره لك بعلته ،فهوإشارة إلى أن من أدب طالب العلم أن يصبر على ما
لم يظهر وجه الصواب فيه من تصرفات معلمه ،وال ينازعه ،وال يناقشه فيه ،بل وال يسأله عن
وجهه ،ويصبر حتى يبين المعلم وجه هذه التصرفات.
ومن المعلوم أن هذا األدب إنما يراعى بعد التأكد من أن المعلم من أهل العلم الدقيق،
ومن أهل الورع والتقوى ،واعتقاد أنه ال يقدم على مثل هذه التصرفات إال وله فيها وجه
صحيح ،وتأويل حسن كما هو الحال في قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر عليهما الصالة
والسالم.
ثم إن هذه القصة قد احتوت بطريق العبارة واإلشارة على مجمل آداب المعلم والمتعلم
ولتفصيل ذلك محل آخر.

( )6أن يتخير من األقران الصالحين الذين يساعدونه في الطلب
ويحذر من صحبة غيرهم

ين َ
اهلل َو ُكونُوا َم َع َّ
آمنُوا َّات ُقوا َ
الصا ِد ِق َ
قال اﷲ تعالى﴿ :يَا َأ ُّي َها الَّ ِذ َ
ين﴾( ((5أمرنا اﷲ تعالى
بأن نكون مع الصادقين ،وأشار بإعقابه بأمرنا بتقوى اﷲ تعالى إلى أن الكينونة مع الصادقين
من أهم أسباب الحصول على التقوى ،ومن أقوى وسائله.
وقال النبي ﷺ فيما رواه أبوهريرة رضي اﷲ تعالى عنه« :الرجل على دين خليله فلينظر
أحدكم من يخالل»(.((6
( ((5التوبة. 119 :
( ((6رواه أبوداود ( ،)4800والترمذي ( )2378وقال حسن غريب.
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وقال ﷺ « :مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ،فحامل
المسك إما أن يحذيك ـ يعطيك ـ وإما أن تبتاع منه ،وإما ان تجد منه ريحا طيبا ،ونافخ الكير
إما أن يحرق ثيابك ،وإما أن تجد منه ريحا خبيثة»(.((6

وقال اإلمام ابن عطاء اﷲ اإلسكندري« :ال تصحب من ال ينهضك حاله ،وال يدلك على
اﷲ مقاله».

وقال اإلمام بدر الدين ابن جماعة في كتابه النفيس« :تذكرة السامع والمتكلم»« :العاشرة
ـ يعني من مهمات طالب العلم ـ:أن يترك ِ
العشرة ،فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم
وال سيما لغير الجنس ،وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته ،فإن الطباع سراقة.......
فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا ،كثير الخير قليل الشر،
جر
اسا ُه ،وإن َض َ
حسن المداراة ،قليل المماراة ،إن نسي َذك ََّر ُه وإن َذكَر َأ َعا َن ُه ،وإن احتاج َو َ
َص َّب َر ُه»(.((6

( )7ضرورة تلقي العلم عن المشايخ المتقنين الصالحين
إن أخذ العلم عن الشيوخ مفتاح العلم الصحيح ،وعنوان فالح طالب العلم وظفره ،وال
وثوق بعلم من لم يتلق العلم عن العلماء المتقنين.
وقد صار من المقرر عند أهل العلم أن العالم الموثوق بعلمه هو الذي يكون له نسب
صحيح في تلقيه للعلم وأخذه ،كما أنه من المقرر عندهم أن شيوخ طالب العلم هم آباؤه
وأجداده ،وعمود نسبه العلمي،وأن من لم يكن له شيوخ َت َل َّقى عنهم العلم ،ثم ادعى العلم
وتكلم فيه فهو َد ِع ٌّي فيه مجهول النسب أومفقوده.
قال اإلمام النووي في ترجمة مسلم بن خالد الزنجي« :ومسلم رضي اﷲ عنه أحد أجدادنا
في سلسلة الفقه المتصلة بنا إلى رسول اﷲ ﷺ »(.((6
وقال عن اإلمام أبي العباس ابن سريج« :وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه»(.((6

ولم يكن أهل العلم يلتفتون إلى من لم يكن معروف ًا بتلقي العلم عن المشايخ ،وال يقيمون
له وزنا وال اعتبارا ،وال يرون فيه أهال ألن يتحدثوا إليه في المسائل العلمية.
( ((6رواه البخاري ( ،)5534 ،2101ومسلم ( )136( )20264عن أبي موسى األشعري رضي اﷲ
عنه.
( ((6تذكرة السامع والمتكلم .83
( ((6تهذيب األسماء واللغات  /المقدمة (.)2/93
( ((6المجموع (.)1/214
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ففي «اإللماع» للقاضي عياض بسنده إلى صالح ابن اإلمام أحمد قال سمعت أبي يقول:
«ما الناس إال من يقول :حدثنا وأخبرنا ،وسائر الناس ال خير فيهم».

ولقد التفت المعتصم إلى أبي فقال له :كلم ابن أبي ُد َؤاد ،فأعرض عنه أبي بوجهه وقال:
كيف أكلم من لم أره على باب عالم قط؟!»(.((6
وأسند الخطيب أنه قيل ألبي حنيفة« :في المسجد حلقة ينظرون في الفقه ،فقال :لهم
رأس؟ قالوا:ال ،قال:ال يفقه هؤالء أبد ًا»(.((6
وفي إسعاف المب ّطأ لإلمام السيوطي« :قال إسحاق بن محمد الغروي سئل مالك :أيؤخذ
العلم عمن ليس له طلب وال مجالسة؟ فقال:ال ،فقيل:أيؤخذ عمن هو صحيح ثقة غير أنه
ال يحفظ وال يفهم؟ قال :ال ُيكتب العلم إال ممن يحفظ ،ويكون قد طلب وجالس الناس،
وعرف وعمل ،ويكون معه ورع»(.((6

وقال اإلمام الشاطبي« :المقدمة الثانية عشرة :من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية
التحقق به :أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام.

وقد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أو ال؟ فاإلمكان ُمس َّلم ،ولكن الواقع
في مجاري العادات أن البد من المعلم ،وهومتفق عليه في الجملة ،وإن اختلفوا في بعض
التفاصيل؛ واتفاق الناس على ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه ال بد منه.
وقد قالوا :إن العلم كان في صدور الرجال ،ثم انتقل الى الكتب ،وصارت مفاتيحه بأيدي
الرجال ،وهذا كالم يقضي بأنه البد في تحصيله من الرجال.

وأصل هذا في الصحيح« :إن اﷲ ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس ولكن
يقبض العلم بقبض العلماء»( .((6فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتيحه بال شك»( .((6انتهى.

وقد كان العلماء فيما مضى إذا التقوا بمدعي العلم كانوا أول ما يسألونهَ :من َش ْي ُخ َك؟
يتعلمون هل له شيخ أم ال ،ويتعرفون على مستواه في العلم بمعرفة شيخه.

وقال اإلمام الشاطبي« :وال يؤخذ العلم إال ممن تحقق به ،وهذا واضح في نفسه،
وهومتفق عليه بين العقالء ،إذ إن شروطهم في العالم ـ بأي علم اتفق ـ أن يكون:
( ((6اإللماع .28
( ((6أدب الفقيه والمتفقه (.)790
( ((6إسعاف المب َّطأ .180
( ((6البخاري ( )1000ومسلم (.)20584
( ((6الموافقات (.)1/91
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1ـ عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم.

 2ـ قادرا على التعبير عن مقصوده فيه.
 3ـ عارفا بما يلزم عنه.

 4ـ قائما على دفع الشبه الواردة فيه.

فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف في العلوم الشرعية وجدناهم قد اتصفوا
بها على الكمال.

غير أنه ال يشترط السالمة من الخطأ البتة ،وال يقدح ـ الخطأ ـ في كونه عالما ،وال يضر
في كونه إماما مقتدى به ،فإن قصر عن استيفاء الشروط نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك
يكمل ما نقص»(.((7
النقصان ،فال يستحق الرتبة الكمالية ما لم ُ

وقال اإلمام النووي« :قالوا :وال يأخذ ـ طالب العلم ـ العلم إال ممن كملت أهليته
وظهرت ديانته ،وتحققت معرفته ،واشتهرت صيانته وسيادته ،فقد قال ابن سيرين ومالك
وخالئق من السلف« :هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» ،وال يكفي في أهلية
التعلم أن يكون كثير العلم ،بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة
بغيره من الفنون الشرعية ،فإنها مرتبطة ،ويكون له دربة ودين وخلق جميل ،وذهن صحيح
واطالع تام ،وقالوا:ال تأخذ العلم ممن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على
شيوخ أ وشيخ حاذق ،فمن لم يأخذه إال من الكتب يقع في التصحيف ،ويكثر منه الغلط
معلمه بعين االحترام ويعتقد كمال أهليته ،ورجحانه على أكثر
والتحريف .وينبغي أن َين ُظ َر
َ
طبقته ،فهوأقرب إلى االنتفاع به ،ورسوخ ما سمع منه في ذهنه»(.((7

واختياره
( )8صفة العالم الذي ُيتلقى عنه العلم
ُ

من الدعائم التي يقوم عليها تحصيل العلم ،وحصوله لطالب العلم الشيخ ومستواه
العلمي وورعه وتقواه وجودة إلقائه للدرس ،من أجل ذلك عد العلماء من أهم ما ينبغي أن
يعتني به طالب العلم أن يختار له ً
شيخا متقنا للعلوم ،يكون أسوة حسنة في مجتمعه ،وقدوة
صالحة لتالميذه.
روى مسلم في مقدمة صحيحه عن التابعي الجليل محمد بن سيرين أنه قال« :إن هذا
العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم» ،وروي مرفوع ًا وموقوف ًا وال يصح.

( ((7الموافقات ( 1/92ـ .)99
( ((7المجموع (.)1/66
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وأسند الخطيب البغدادي إلى إبراهيم النخعي أنه قال« :كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه
نظروا إلى سمته ،وإلى َصالته ،وإلى حاله ،ثم يأخذون عنه»(.((7

وقال اإلمام ابن جماعة« :ينبغي للطالب أن يقدم النظر ،ويستخير اﷲ تعالى فيمن يأخذ
العلم عنه ،ويكتسب حسن األخالق واآلداب منه ،وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته،
وتحققت شفقته ،وظهرت مروءته ،وعرفت عفته ،واشتهرت صيانته ،وكان أحسن تعليما،
وأجود تفهيم ًا.
وال يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أودين أوعدم خلق جميل....

وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا ،والفالح يدرك طالبا إال
إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر ،وعلى شفقته ونصحه للطالب دليل ظاهر»(.((7

وليجتهد الطالب على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام االطالع ،وله مع
من يثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع ،ال ممن أخذ من بطون األوراق ،ولم
ُيعرف بصحبة المشايخ الحذاق.
قال اإلمام الشاطبي»:وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعالمات...وهي ثالث:

أحدها :العمل بما علم حتى يكون قوله مطابق ًا لفعله ،فإن كان مخالف ًا له فليس بأهل ألن
يؤخذ عنه ،وال أن يقتدى به في علم.
والثانية :أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم ألخذه عنهم ومالزمته لهم  ،فهو
الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك ،وهكذا كان السلف الصالح.

وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك ال تجد عالما اشتهر في الناس األخذ عنه إال وله
قدوة اشتهر في قرنه بمثل ذلك.
وقلما وجد فرقة زائغة وال أحد مخالف للسنة إال وهو مفارق لهذا الوصف.

وبهذا وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري ،وأنه لم يالزم األخذ عن الشيوخ ،وال تأدب
بآدابهم.
وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كاألئمة األربعة وأشباههم.

( ((7الجامع ( )136والكفاية (.)157
( ((7التذكرة (.)85
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والثالثة :االقتداء بمن أخذ عنه ،والتأدب بآدابه كما علمت من اقتداء الصحابة بالنبي ﷺ ،
واقتداء التابعين بالصحابة ،وهكذا في كل قرن ،وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه ،أعني
بشدة االتصاف به ،وإال فالجميع ممن يهتدى به في الدين كذلك كانوا ،ولكن مالك ًا اشتهر
رؤوس َها ،ألن ترك االقتداء
بالمبالغة في هذا المعنى .فلما تُرك هذه الوصف َرفعت البدع
َ
دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى»(.((7
وقال اإلمام الذهبي بعد أن ذكر الناجحين في طلب العلم« :وتالهم قوم انتموا إلى العلم
في الظاهر ،ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير ،أوهموا به أنهم علماء فضالء ،ولم َيدُ ْر في أذهانهم
قط أنهم يتقربون به إلى اﷲ تعالى ،ألنهم ما رأوا شيخ ًا يقتدى به في العلم ،فصاروا همجا
رعاعا غاية المدرس منهم أن يحصل كتب ًا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما ،فيصحف ما يورده
وال يقرره ،فنسأل اﷲ النجاة والعفو»(.((7

( )9التدرج في التعليم والتعلم
والتدرج مما ينبغي رعايته في تعلم العلم الواحد ،وفي تعلم مجموعة من العلوم.

أما العلم الواحد فمن أهم ما ينبغي رعايته في التعليم والتعلم منهج التدرج في تعلمه ،فإن
تعلم العلوم إنما يكون معتدا به ونافعا إذا كان على وجه األصالة والتحقيق ،وهذا ال يتحقق
إال باإلحاطة بمجمالت العلوم ورؤوس مسائلها أوال ،وبمهمات مسائلها وتفاريعها ثانيا،
وباالستقصاء لمسائلها وقواعدها وبمعرفة دقائقها ثالثا ،وهذا ما يعبر عنه بالتدرج.

وقد اتفق العلماء والمربون على أنه ال بد في تلقي العلوم بوجه صحيح وأصيل من رعاية
هذا التدرج ،وقد فصله بعض العلماء كاإلمام الغزالي في اإلحياء ،وابن خلدون في مقدمته
بأخذ العلم على ثالث مراحل ،وسماها الغزالي بمرحلة االقتصار ،واالقتصاد ،واالستقصاء،
وفصل سجاقلي زاده المرعشي هذه المراحل ،فقال« :االقتصار في كل فن ما تضمنته المتون
المختصرة ،واالقتصاد ما تضمنه المتون المتوسطة ،وما زاد على ذلك استقصاء ،وال تحد
تلك المراتب إال بالتقريب».

ثم قال« :ولي إجمال في تحديد هذه المراتب ،وهو أن إحاطة أشهر مسائل الفن اقتصار،
والزيادة عليها بإحاطة مشهوراتها أيضا اقتصاد ،والزيادة عليها بإحاطة نوادرها أيضا
استقصاء»(.((7
( ((7الموافقات ( 1/93ـ .)1/64( ،)99
( ((7سير أعالم النبالء ( 152 /7ـ .)153
( ((7ترتيب العلوم (.)216
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قال الماوردي« :اعلم أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها ،ومداخل تفضي إلى حقائقها،
فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهي إلى أواخرها ،وبمداخلها ليفضي إلى حقائقها ،وال
يطلب اآلخر قبل األول ،وال الحقيقة قبل المدخل ،فال يدرك اآلخر وال يعرف الحقيقة ،ألن
البناء من غير ُأس ال ُيبنَى ،والثمر من غير غرس ال ُيجنَى»(.((7
وقد أجاد ابن خلدون في تصوير هذه المراحل الثالث ،وبيان أنها ضرورية من أجل
األخذ بنواحي العلوم ،فقال تحت عنوان« :وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادتها»:

«اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدرج شيئا فشيئا ،وقليال
قليال ،يلقى عليه أوال مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب ،ويقرب له في
شرحها على سبيل اإلجمال ،ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه ،حتى
ينتهي إلى آخر الفن ،وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم ،إال أنها جزئية وضعيفة،
وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله ،ثم يرجع به إلى الفن ثانية ،فيرفعه في التلقين
عن تلك الرتبة إلى أعلى منها ،ويستوفي الشرح والبيان ،ويخرج عن اإلجمال ،ويذكر له ما
هناك من الخالف ووجهه ،إلى أن ينتهي إلى آخر الفن ،فتجود ملكته.
ثم يرجع به وقد شدا فال يترك عويصا وال مهما وال مغلقا إال وضحه ،وفتح له مقفله،
فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته.

هذا وجه التعليم المفيد ،وهو كما رأيت إنما يحصل في ثالث تكرارات ،وقد يحصل
للبعض في أقل من ذلك بحسب ما ُي ْخ َل ُق له و َي َت َي َّس ُر عليه.
وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته،
و ُيحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم ،ويطالبونه بإحضار ذهنه
في حلها ،ويحسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيه ،ويكلفونه َر ْعي ذلك وتحصيله،
ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها ،وقبل أن يستعد لفهمها ،فإن
قبول العلم واالستعدادات لفهمه تنشأ تدريجا ،ويكون المتعلم أول األمر عاجزا عن
الفهم بالجملة ،إال في األقل وعلى سبيل التقريب واإلجمال واألمثال الحسية ،ثم ال يزال
االستعداد فيه يتدرج قليال قليال بمخالطة مسائل ذلك الفن ،وتكرارها عليه ،واالنتقال فيها
من التقريب إلى االستيعاب الذي فوقه ،حتى تتم الملكة في االستعداد ،ثم في التحصيل،
ويحيط هو بمسائل الفن.

( ((7أدب الدنيا والدين (.)84
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وإذا ألقيت عليه الغايات في البداءات ،وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي ،وبعيد عن
االستعداد له ،كل ذهنه عنها ،وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه ،فتكاسل عنه وانحرف
عن قبوله ،وتمادى في هجرانه ،وإنما أتى ذلك من سوء التعليم.
وكذلك ينبغي لك أال تطول على المتعلم في الفن الواحد بتفريق المجالس ،وتقطيع ما
بينها ،ألنه ذريعة إلى النسيان ،وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض ،فيعسر حصول الملكة
بتفريقها.

وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة ،مجانبة للنسيان كانت الملكة أيسر
حصوال وأحكم ارتباطا ،وأقرب صنعا ،ألن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكراره ،وإذا
تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه .والله علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم ،أن ال ُيخلط على المتعلم علمان معا،
فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما ،لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما
إلى تفهم اآلخر ،فيستغلقان معا ،ويستصعبان ،ويعود منهما بالخيبة .وإذا تفرغ الفكر لتعلم
ما هو بسبيله مقتصرا عليه ،فربما كان ذلك أجدر بتحصيله ،والله سبحانه وتعالى الموفق
للصواب»( .((7وقد قالوا  :الرباني هوالذي يربي بصغار العلم قبل كبارها.
قال في تعليم المتعلم« :كان المشايخ يختارون للمبتدئ صغار المبسوطة ألنه أقرب إلى
الفهم والضبط ،وأبعد من المالل ،وأكثر وقوعا بين الناس».
وهذا هوالتدرج في تلقي آحاد العلوم.

وال بد أيضا من التدرج في تلقي جملة العلوم ،وذلك بتقديم تعلم األهم منها واألسهل،
قال اإلمام النووي« :وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ،ويبدأ باألهم ،ومن أهمها
الفقه والنحو ،ثم الحديث واألصول ـ أي أصول الدين وأصول الفقه ـ ثم الباقي على ما
تيسر ،ثم يشتغل باستشراح محفوظاته...وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها
مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة ،وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل
المشكالت مما يراه في المطالعة أويسمعه من الشيخ»(.((7
وقال ابن الجوزي« :ال بد للطالب من معرفة ما يقيم به لسانه من النحو ومعرفة طرف
مستعمل من اللغة ،والفق ُه أصل العلوم»(.((8

( ((7مقدمة ابن خلدون ( 531ـ .)533
( ((7المجموع ـ المقدمة (.)1/70
( ((8لفتة الكبد (.)10
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ونصح نفسه تشاغل بالمهم من كل علم ،وجعل جل شغله الفقه،
وقال« :من كان ذا همة َ
فهو أعظم العلوم وأهمها»(.((8
ثم إن ما قدمناه من منهج التدرج في تلقي العلم الواحد ،وفي تلقي جملة من العلوم،
هوأساس التمكن في العلوم ،وحصول الملكة العلمية فيها ،واستيعابها والبصارة فيها ،فإذا
يسر اﷲ تعالى هذا التدرج واالجتهاد في مواده لطالب العلم ،فهو الموفق المحظوظ المتمكن
الذي سيشار إليه باألصابع ،وإذا حرمهما فهوعلى شفا جرف هار.

( )10اعتناء الطالب بحفظ ما ينفعه في مستقبله
من أهم المهمات لطالب العلم اعتناؤه بحفظ ما ينفعه في مستقبله من القرآن الكريم
والسنة النبوية المطهرة والمتون العلمية ،يحفظ من كل علم متنا معتمدا ،وذلك حتى تتمكن
عنده ملكة االستحضار آليات الكتاب واألحاديث النبوية واالستشهاد بها في المناسبات،
وحتى تتمكن عنده الملكة في مختلف الفنون ويكون مستحضرا لمسائلها وقواعدها عند
الحاجة.
وقد أسند الخطيب إلى اإلمام عبد الرزاق الصنعاني واألصمعي أنهما قاال« :كل علم
ال يدخل مع صاحبه الحمام فال تعده علما»( ،((8وقد ورد في وصية ابن الجوزي لولده:
«عليك بالحفظ فإنه رأس المال والتصرف ربح»(.((8
وقال اإلمام النووي»:وأول ما يبتدئ به الطالب حفظ القرآن العزيز ،.....وبعد حفظ
القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ،ويبدأ باألهم ،ومن أهمها الفقه والنحو ،ثم الحديث
واألصول ،ثم الباقي على ما تيسر»(.((8

قال اإلمام ابن جماعة في بيان ما ينبغي لطالب العلم أن يسير عليه« :أن يبتدئ أوال بكتاب
اﷲ العزيز فيتقنه حفظا .....ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث
وعلومه واألصو َلين ـ أصول الدين وأصول الفقه ـ والنحو والتصريف .....ويشتغل بشرح
تلك المحفوظات على المشايخ»(.((8
( ((8صيد الخاطر (.)366
( ((8الجامع ( 1818ـ .)1819
( ((8لفتة الكبد (.)20
( ((8المجموع– المقدمة (.)1/38
( ((8التذكرة (.)112
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وليحذر من االعتماد في ذلك على الكتب أبدا ،بل يعتمد في كل فن من الشيوخ من هو
أحسن تعليما له ،وأكثر تحقيقا فيه ،وذلك بعد مراعاة الدين والصالح ،ويعطي الكتاب الذي
يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه.
هكذا كانت سنة العلماء السابقين من السلف والخلف ،كانت سنتهم االعتماد في تحصيل
العلوم على الحفظ ،يحفظون العلوم ،ويحفظون الكتب ،ويحفظون المتون ،فأتقنوا العلوم،
ونبغوا فيها ،وتبوؤا منصب اإلمامة فيها هادين مهديين ،وللحفظ في هذا أكبر دور.

واستمر طالب العلم على هذا إلى أن ظهرت حديثا مؤسسات التعليم الرسمية المسماة
بالجامعات والكليات ،فوسوست الشياطين الى القائمين عليها أن الحفظ ضار بالعلم حسب
النظريات التعليمية الجديدة ،فضاع الحفظ ،ورق العلم ،وضحل ،وافتقد أهلها األصالة
العلمية إال من رحمه اﷲ.

يحصل المتخرجون من الكليات إال على معلومات مشتتة أحق بأن تسمى بالثقافة
ولم ُ
منها بالعلم ،اللهم إال ان يكون الواحد منهم قد درس قبل الدراسة الجامعية أومعها دراسة
مؤصلة على المشايخ.
قال اإلمام النووي« :قال الخطيب البغدادي :أجود أوقات الحفظ األسحار ،ثم نصف
النهار ،ثم الغداة ،وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار ،ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع.

قال الخطيب :وأجود أماكن الحفظ الغرف ،وكل موضع بعد عن الملهيات ،وقال :وليس
بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة ،واألنهار وقوارع الطرق ،ألنها تمنع غالبا خلوة
القلب»(.((8

ومما يجدر التنبيه عليه أن أوائل السلف كان اعتمادهم في تلقي العلوم األخذ من األفواه
والحفظ من القلوب .قال ابن األكفاني« :ولم تزل سنة العلماء القدماء جارية على تعليم
العلوم مشافهة دون كتاب ،فال يصل العلم غير مستحقه ،ولكثرة المشتغلين بالعلم حينئذ
وحرصهم على تحصيلها وحفظها استمرت فيهم ،فلما ضعفت الهمم وقصرت انقرض
بعض العلوم ،فأخذ من مضى من العلماء في تدوين العلوم في الكتب ،لتبقى العلوم وال
تبيد»(.((8

( ((8المجموع (.)1/68
( ((8إرشاد القاصد (.)97
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( )11االعتناء بمطالعة الدرس وتكراره
نقصد بالمطالعة مطالعة المقدار الذي سيدرسه الطالب على أستاذه في يومه أوفي غده
قبل حضوره على األستاذ ،فإن الطالب بمطالعته هذه يصير متهيئا لما سيشرحه الشيخ ولما
يلقيه من المسائل ،ويكون مستعدا لفهم ذلك.
ونقصد بالتكرار تكرار هذه المطالعة حتى يكون أقوى فهما لما كرره ،وأكثر استعدادا
لفهم ما يلقيه الشيخ عليه وقت الدرس ،ومراجعة الدرس الذي درسه على الشيخ ،وتكرار
هذه المراجعة حتى يستذكر ما ألقاه الشيخ عليه ،ويرسخ ذلك في ذهنه.

وهذان األمران من األمور المؤكد على طالب العلم رعايتهما ،وبرعايتهما يرسخ العلم
عند الطالب وتحصل عنده الملكة العلمية.
وهذا ما كان عليه أهل العنايات من طالب العلم في القديم والحديث.

وقد كان من الكلمات المتداولة على األلسنة في مدارسنا ،الجارية مجرى األمثال:
«الدرس حرف والتكرار ألف».
وقد نقل عن كثير من السلف من ذلك التكرار ما ال يصدقه طالب العلم اليوم.

فقد نقلوا عن اإلمام أبي إسحق الشيرازي أنه كان يكرر الدرس ألف مرة ،وعن اإلمام كيا
الهراسي زميل اإلمام الغزالي في الطلب على إمام الحرمين نحوالنصف من ذلك.
قال البرهان الزرنوجي« :ينبغي أن يكرر َس ْبق ـ درس ـ األمس خمس مرات ،وسبق اليوم
قبل األمس أربع مرات والسبق الذي قبله ثالثا ،والذي قبله اثنين والذي قبله واحدا»(.((8

ثم نبه الزرنوجي إلى أمر مهم في التكرار وهوعدم المخافتة فقال« :وينبغي أن ال يعتاد
المخافتة في التكرار ،ألن الدرس والتكرار ينبغي أن يكون بقوة ونشاط ،وال يجهر جهرا
يجهد نفسه كيال ينقطع عن التكرار ،فخير األمور أوساطها».انتهى.

وذلك ألن الجهر وإسماع األذن يكون سببا في الرسوخ في القلب ،والنشاط ودفع الكسل
وذهاب النوم.
قال اإلمام النووي رحمه اﷲ تعالى« :ويعتني بتصحيح درسه الذي يحفظه تصحيحا
متقنا على الشيخ ،ثم يحفظه حفظا متقنا ،ثم بعد ذلك يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا،
ثم يراعيه بحيث ال يزال محفوظا جيدا ،ويبدأ درسه بالحمد ﷲ والصالة على رسول اﷲ

( ((8تعليم المتعلم (.)80
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ﷺ والدعاء للعلماء ومشايخه ووالديه وسائر المسلمين ،ويبكر بدرسه لحديث «اللهم
بارك ألمتي في بكورها»( ،((8ويداوم على تكرار محفوظاته ،وال يحفظ ابتداء من الكتب
استقالال ،بل يصحح على الشيخ كما ذكرنا ،فاالستقالل بذلك من أضر المفاسد ،وإلى
هذا أشار الشافعي رحمه اﷲ تعالى بقوله« :من تفقه من الكتب ضيع األحكام» ،وليذاكر
بمحفوظاته ،وليدم الفكر فيها ،ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد ،وليوافق بعض حاضري
حلقة الشيخ في المذاكرة»(.((9
قال الخطيب« :وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل ،وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك،
وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء ،فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح».

( )12مذاكرة العلم
من مهمات طالب العلم المذاكرة ،والمقصود بها المباحثة بالعلم والمساءلة والمناقشة
والمناظرة مع أقرانه ومع شيوخه ،ومع أي كان ممن هو أهل لها ،فبالمذاكرة يتولد الفهم،
وتتفتق القريحة عن وجوه وأجوبة واحتماالت للمسألة.
ومن فوائد المذاكرة :حفظ المسائل التي ذاكرتها وتثبيت حفظها ،وأنك تضم إلى علمك
علم اآلخرين ،وإلى فهمك فهمهم.
وقد نبه على أهمية المذاكرة بالعلم كبار الصحابة والتابعين ،ومن تبعهم بإحسان إلى
يومنا هذا من كبار األئمة والمربين.
وقد كان كثير منهم يرون السمر بها بالليل خيرا من قيام الليل بالصالة واألذكار.

جاء في طبقات الحنابلة البن أبي يعلى أن أبا ُزرعة الرازي لما قدم بغداد ونزل ضيفا على
اإلمام أحمد كان أحمد يقول« :ما صليت غير الفرض ،استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على
نوافلي ،وهو الذي كان يصلي في اليوم والليلة ثالثمائة ركعة ،وبعد المحنة ضعف بدنه،
فاقتصر على مئة وخمسين ركعة .رواه أبونعيم في الحلية(.((9
قال الزرنوجي« :البد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة والمطارحة ،وينبغي أن يكون
باإلنصاف والتأني والتأمل ،ويحترز عن الشغب والغضب ،فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة،

( ((8رواه أبو داود ( )2606والترمذي (.)1212
( ((9المجموع (.)1/69
( ((9طبقات الحنابلة (.)2/55
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والمشاورة إنما تكون الستخراج الصواب وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأني واإلنصاف،
فإن كانت نيته إلزام الخصم وقهره فال يحل ذلك ،وإنما يحل ذلك إلظهار الحق.
وفائدة المطارحة والمناظرة أقوى من فائدة مجرد التكرار ،ألن فيه تكرارا وزيادة.

وقيل :مطارحة ساعة خير من تكرار شهر.

وإياك والمذاكرة مع متعنت غير مستقيم الطبع ،فإن الطبيعة سراقة متغيرة ،واألخالق
متعدية ،والمجاورة مؤثرة»(.((9

قال اإلمام النووي في أول شرحه على مقدمة صحيح مسلم –وهو يرسم طريق تحصيل
علم الحديث ـ « :المراد من هذا العلم االعتناء بتحقيقه ،والبحث عن خفي معاني المتون
واألسانيد ،...ثم يديم مطالعة ما كتبه ،ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن،
سواء كان مثله في المرتبة أوفوقه أوتحته ،فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ،ويتحرر ويتأكد
ويتقرر ،ويزداد بحسب كثرة المذاكرة ،ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة
والحفظ ساعات بل أياما»(.((9

وليكن في مذاكراته متحريا اإلنصاف قاصدا االستفادة أو اإلفادة ،غير مترفع على صاحبه
بقلبه وال بكالمه وال بغير ذلك من حاله ،مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة ،فبهذا ينموعلمه
وتزكو محفوظاته.

( )13اللسان السؤول وحسن المسألة
يتخذ السؤال عما ال يعلم وعما انغلق عليه من العلم شعارا له
من مهمات طالب العلم أن
َ ْ َ ُ َ ْ َ ّ ْ ْ ُ ْ ُ ْ لاَ
َ
َ ْ ُ َ (((9
الذك ِر ِإن كنتم تعلمون﴾  ،وقد اشتهر عن سيدنا
ودثارا ،قال اﷲ تعالى﴿ :فاسألوا أهل ِ
البحر الحبر عبد اﷲ بن عباس رضي اﷲ تعالى عنهما أنه قال لمن سأله :بم نلت هذا العلم؟
قال :بلسان سؤول وقلب عقول.
وقد ورد أن «شفاء ِ
الع ِّي السؤال»( ،((9وأن «العلم خزائن ومفاتيحها السؤال»( ،((9وقد
قالوا :حسن المسألة نصف العلم.
( ((9تعليم المتعلم (.)72
( ((9صحيح مسلم ( 1/47ـ .)48
( ((9األنبياء. 7 :
( ((9رواه مرفوعا أبوداود ( ،)337وابن ماجه (.)572
( ((9رواه أبونعيم في الحلية ( )3/192بسند ضعيف.
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ثم إن السؤال يكون إما عن أمر يجهله السائل ،أوعن أمر لم يتضح له وجهه ،أوعن عبارة
أغلقت عليه فلم يفهمها.
وقد يكون السؤال عن شبهة عرضت للسائل يتعين عليه المبادرة إلى من يثق به من أهل
العلم واالختصاص لحلها ودفعها.

قال اإلمام النووي في بيان أدب المتعلم مع معلمه« :وال يسأله عن شيء في غير موضعه
إال أن يعلم من حاله أنه ال يكرهه ،وال يلح في السؤال إلحاحا مضجرا ،ويغتنم سؤاله عند
طيب نفسه وفراغه ،ويتطلف في سؤاله ،ويحسن خطابه ،وال يستحي من السؤال عما أشكل
عليه ،بل يستوضحه أكمل استيضاح ،فمن رق وجهه رق علمه ،ومن رق وجهه عند السؤال
ظهر نقصه عند اجتماع الرجال.
وإذا قال الشيخ  :أفهمت؟ فال يقل :نعم ،حتى يتضح له المقصود اتضاحا جليا ،لئال
يكذب ويفوته الفهم ،وال يستحى من قوله :لم أفهم ،ألن استثباته يحصل له مصالح عاجلة
وآجلة ،فمن العاجلة حفظ المسألة ،وسالمته من كذب ونفاق بإظهاره فهم ما لم يكن فهمه،
ومنها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته ،وكمال عقله وورعهِ ،
وم ْل َك ُه لنفسه ،وعدم نفاقه ،ومن
اآلجلة ثبوت الصواب في قلبه دائما ،واعتياده هذه الطريقة المرضية ،واألخالق الرضية،
وعن الخليل بن أحمد :منزلة الجهل بين الحياء واألنفة»(.((9

( )14تعلم القدر الالزم من العلوم الرياضية والعقلية واالجتماعية
الملم بالتاريخ الحديث أن العا َلم منذ نحو مائتي سنة قد بدأ بالتغير،
مما ال يخفى على
ّ
تغيرت األوضاع فيه عما كانت عليه سابقا ،وتجددت فيه أمور ال عهد للسابقين بها ،ودخل
الناس عصر الحداثة والتقنية والتكنولوجيا ،وكان هذا نتيجة لعلوم ومعارف تقدمت ذلك ،ثم
نتج عن هذا األمر علوم ومعارف لم يكن للناس عهد بها ،وتجددت معها ثقافات وفلسفات
وطرق للحياة والمعيشة وأساليب للتعامل والمعامالت أثرت على الناس عامة ،وعلى
أصحاب العلوم المختلفة خاصة.
وهذا كما يتطلب من علماء المسلمين أن يكونوا عالمين بوجه دقيق وعميق بالعلوم
اإلسالمية حتى يزنوا هذه العلوم والفلسفات والثقافات والمعامالت وأساليب الحياة
والتعامل بميزان الشرع فيقروا الصالح والنافع منها ،ويسعوا في الحث على األخذ به وعلى
نشره ،ويبينوا الضار والباطل والزائف منه ،ويحذروا الناس من شره ووخامة عاقبة االنجرار
وراءه ،كذلك يتطلب منهم أن يكونوا ملمين بتلك العلوم والمعارف والثقافات والفلسفات،
( ((9المجموع (.)1/68
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وعالمين بلغاتها ،وخبيرين بما استجد من المعامالت وأساليب الحياة والتعامل ،وذلك حتى
يستطيعوا أن يقوموا بتقييم هذه األمور تقييما شرعيا وأن يحكموا عليها بأحكام شرعية دقيقة
صحيحة ،وحتى يتمكنوا من دفع الشبه والشكوك الناتجة عن هذه الفلسفات والثقافات،
السيما أن هذه الفلسفات والثقافات قد ظهرت على أيدي أعداء اإلسالم الصليبيين الذين
ال يألون جهدا في الكيد لإلسالم والمسلمين ،وال يدخرون وسعا في إثارة الشبه والشكوك
واالنتقادات على شعائر اإلسالم ونصوصه وأصوله وفروعه.
ثم إن العلوم الرياضية والعقلية واالجتماعية قديمة كانت أو حديثة قد يتوقف على معرفتها
أو اإللمام بها أو معرفة قسم منها معرف ُة بعض األحكام الشرعية ،والعمل بها وتطبيقها،
كالحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها ،وكالفلك فقد يتوقف عليه
معرفة األوقات ومعرفة اتجاه القبلة ،وكالطب فقد يتوقف الجزم ببعض األحكام الشرعية
على معرفة الطبيب الحاذق العادل ،وعلى إخباره وقراره .فمن المؤكد على العالم بالعلوم
اإلسالمية أن يكون له إلمام بهذه العلوم ،وعناية بتعلم القدر الالزم منها.
ولم نقصد بهذا أن تكون مدارسنا الشرعية مدارس طب أوهندسة أو فلسفة أوكيمياء ،وما
أشبه ذلك ،ولكن الذي نقصده أن هناك علوما ومعارف لها صلة وثيقة باإلسالم وعلومه،
تعين على فهمه ،أوتبرهن على صحته ،أويدفع بها الشبه الواردة عليه ،فهذه العلوم والمعارف
مما يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يكون فيهم من يجيد معرفتها ،ويتأكد على العالم
بالعلوم اإلسالمية أن يعرف القدر الضروري منها ،الذي يتوقف على معرفته القيام بما يجب
القيام به من بيان األحكام الشرعية والعمل بها ،أو يستشير أهل الخبرة واالختصاص في ما
يعرض أمامه من المسائل المتعلقة بهذه العلوم.

( )15االعتناء بتعلم اللغات األجنبية
مما ينبغي لطالب العلم العناية به ،ولمعلمهم التركيزعليه وإدراجه ضمن المناهج
التعليمية تعلم اللغات األجنبية ،وال سيما الحية منها كاإلنجليزية.
ْ َ ْ ْ َ ّ َ َّ
َ
ْ ُ
َ
ع إلَى َ
َ َ (((9
يلَ َر ّبِك
ب
س
﴿اد
تعالى:
وقال
،
﴾
ق
ل
خ
ي
ذ
قال اﷲ تعالى﴿ :اقرأ بِاس ِم ربِك ال ِ
ِ
ِ ِ
َ
ّ
ْ ْ
َ
ْ
﴿و َما أ ْر َسلْناَ
ك َمة َوال ْ َم ْوع َظة الْ َ
ح َسنَ ِة َو َجا ِدل ْ ُه ْم بالتي ِه َي أح َس ُن﴾( ،((9وقال تعالىَ :
ِ ِ
بِال ِح ِ
ِ ِ
ّاَ
َ
َ َ
ْ َُ
ان ق ْو ِم ِه ِليُبَ ِّي َن ل ُه ْم﴾(.((10
س
ل
ب
ل
ِ
ِ
ِمن رس ٍ
ول ِإ ِ
( ((9العلق. 1 :
( ((9النحل.125 :
( ((10إبراهيم.4 :
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فما دام أننا أ ّمة «اقرأ» فمن واجبنا قراءة ما عند اآلخرين المكتوب بلغاتهم حتى نعرف
نقومه ،فنقبل الصالح النافع منه ونحبذه ،ونبين فساد الفاسد
ما عندهم وحتى نستطيع أن ّ
الضار منه ونحذر منه ،وهذه هي صفة الهيمنة التي اختص اﷲ بها هذه األمة في
منه وضرر
َََْ َْ َْ َ
ح ّق ُم َص ّدقًا ل َما َبيْ َن يَ َديْه م َن الْكتَاب َو ُم َهيْمناً
ك الْكتَ َ
اب بالْ َ
قوله تعالى﴿ :وأنزلنا ِإلي
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
َعليْ ِه﴾( ((10وهذه هي خصيصة الهيمنة.وما دمنا أمة «ادع» فمن واجبنا معرفة ما تيسر من
لغاتهم وألسنتهم حتى يتيسر لنا دعوتهم إلى سبيل ربهم ،وجدالهم ،وبيان ما نزل لهم.
وقد أمر النبي صلى اﷲ تعالى عليه وآله وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود ،قال:
«أمرني رسول اﷲ صلى اﷲ تعالى عليه وآله وسلم ،أن أتعلم كلمات من كتاب يهود ،قال:
«إني والله ما آمن يهود على كتاب» ،قال زيد« :فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له» ،قال:
«فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم ،وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم»(.((10
وفي هذا دليل على أننا مأمورون بتعلم اللغات األجنبية عند الحاجة إليها ،وال سيما إذا ما
اقتضته حاجة الدعوة والتبليغ اللذين هما األصل في نشر اإلسالم ،ويتأكد هذا األمر في هذا
العصر الذي تقاربت فيه األمم واختلطت الشعوب ،وتدانت فيه اللغات وتشابكت األلسنة،
وصارت فيه الدنيا كما يقولون –كقرية واحدة ـ .

وأما حديث «من تعلم لغة قوم أمن شرهم» أو «أمن مكرهم» فلم يثبته أهل الحديث،
وقالوا ال أصل له.

( )16المقصود من تعلم العلم وثمرته العمل به والتأدب باآلداب اإلسالمية
روى ابن أبي شيبة وغيره عن أم سلمة رضي اﷲ تعالى عنها :أن النبي ﷺ كان يدعو إذا
صلى الصبح حين يس ّلم «اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعمال متقبال « وفي رواية
«ورزقا واسعا»(.((10
وقد جاء مرفوعا« :اللهم انفعني بما علمتني ،وعلمني ما ينفعني ،وزدني علما»(.((10

وعن أبي هريرة قال :كان رسول اﷲ ﷺ يقول« :اللهم إني أعوذ بك من األربع من علم ال
ينفع ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع ومن دعاء ال يسمع»(.((10
( ((10المائدة. 48 :
( ((10رواه أحمد ( ،)5/182والترمذي ( ،)2715وأبو داود (.)3645
( ((10مصنف ابن أبي شيبة (.)29875
( ((10رواه أحمد في مسند أبي هريرة (.)8901
( ((10رواه الترمذي ( ،)3599وابن ماجه (.)251
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العلم النافع نور يقذفه اﷲ في قلب صاحبه ،يورث خشية ﷲ تعالى راسخة فيه ،ظاهرا
أثرها على جوارحه ،مسددة لسلوكه وتصرفاته ،جاعلة منه أسوة حسنة في مجتمعه.
قال اإلمام مالك رحمه اﷲ تعالى« :العلم والحكمة نور يهدي اﷲ به من يشاء وليس بكثرة
المسائل»( ،((10وعن ابن مسعود رضي اﷲ تعالى عنه« :ليس العلم عن كثرة الحديث إنما
العلم خشية اﷲ»(.((10
وقال الذهبي« :ليس العلم بكثرة الرواية ولكنه نور يقذفه اﷲ تعالى في القلب ،وشرطه
االتباع ،والفرار من الهوى واالبتداع»(.((10

وقال اإلمام ابن جماعة في مقدمة كتابه تذكرة السامع والمتكلم« :أما بعد ،فإن أهم ما
يبادر به اللبيب شرخ شبابه ،ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه ،حسن األدب الذي شهد
الشرع والعقل بفضله ،واتفقت اآلراء واأللسن على شكر أهله ،وإن أحق الناس بهذه الخصلة
الجميلة ،وأوالهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة ،أهل العلم الذين جلوا –أي علوا ـ به ذروة
المجد والسناء ،وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة األنبياء ،لعلمهم بمكارم أخالق النبي
ﷺ وآدابه ،وحسن سيرة األئمة األطهار من أهل بيته وأصحابه ،وبما كان عليه أئمة علماء
السلف ،واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف.
قال ابن سيرين :كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم ،وقال الحسن :إن كان الرجل
ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين.
وقال سفيان بن عيينة :إن رسول اﷲ ﷺ هوالميزان األكبر ،وعليه تعرض األشياء على
خ ُلقه وسيرته وهديه ،فما وافقها فهو الحق ،وما خالفها فهو الباطل.

بني اصحب الفقهاء والعلماء ،وتعلم منهم وخذ من
وقال حبيب بن الشهيد البنه  :يا ّ
إلي من كثير من الحديث.
أدبهم ،فإن ذلك أحب ّ

وقال بعضهم البنه :يا بني ألن تتعلم بابا من األدب أحب إلي من أن تتعلم سبعين بابا من
أبواب العلم.
وقال مخلد بن الحسين البن المبارك :نحن إلى كثير من األدب أحوج منا إلى كثير من
الحديث.

( ((10المحدث الفاصل ( ،)755وجامع بيان العلم وفضله ( 1395ـ .)1399
( ((10المحدث الفاصل (.)1400،1401
( ((10سير أعالم النبالء (.)13/313
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وقيل للشافعي رضي اﷲ عنه :كيف شهوتك إلى األدب ،فقال :أسمع بالحرف منه مما
لم أسمعه ،فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به ،قيل :وكيف طلبك له؟ قال :طلب المرأة
المضلة ولدها وليس لها غيره» .انتهى.

وخالصة األمر :أن العلم النافع هو الذي حملك على العمل به ،وعلى المزيد من التقرب
إلى اﷲ تعالى باألعمال الصالحة ،وأنار قلبك وهذب نفسك ،فصرت تقف عند كل أمر صغير
أوكبير ،تالحظ حقوق اﷲ تعالى فيه ،وتراعي أوامره ونواهيه المتعلقة به كما كان يقف عنده
النبي ﷺ وأتباعه الصالحون الصادقون .اللهم أكرمنا بذلك.
وقد عبر التابعي الكبير اإلمام الشعبي عن مكانة الكلمة النافعة من العلم أصدق تعبير
فقال« :لوأن رجال سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبله من
عمره رأيت أن سفره ال يضيع»(.((10

( )17ما يحتاج اليه طالب العلم من الخصال
يحتاج طالب العلم في تعلمه إلى مجموعة من الخصال الحميدة ،ونسرد هنا مجموعة
من أقوال كبار األئمة في ذلك.
 1ـ روى ابن أبي العوام عن اإلمام محمد بن الحسن الشيباني ـ رحمه اﷲ تعالى ـ أنه قال:
«علمنا هذا ال يصلح إال بثالث خصال :أن يكون الرجل مشتهيا له ،ذكيا ،مكتفيا «(.((11
 2ـ وروى الخطيب عن اإلمام الشافعي أنه قال« :يحتاج طالب العلم الى ثالث خصال:
أولها :طول العمر ،والثانية سعة اليد ،والثالثة :الذكاء»(.((11

 3ـ وقال أبو الهالل العسكري :قال بعض األوائل :ال يتم العلم إال بستة أشياء :ذهن ثاقب،
وزمان طويل ،وكفاية من المال ،وعمل كثير ـ أي اجتهاد ـ ومعلم حاذق ،وشهوة ـ أي
رغبة وشوق في طلب العلم ـ (.((11
 4ـ وقال الماوردي رحمه اﷲ تعالى« :الشروط التي يتوفر بها علم الطالب ،وينتهي معها
كمال الراغب تسعة شروط :العقل ،الفطنة ،الذكاء ،الشهوة إلى العلم ،االكتفاء بمال

( ((10أسنده الخطيب في "الرحلة في طلب الحديث" (.)26
( ((11المناقب (.)859
( ((11الفقيه والمتفقه (.)2/187
( ((11الحث على طلب العلم (.)47
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يغنيه عن الطلب ،التفرغ من األعمال ،التفرغ من الهموم والمكدِّ رات ،طول العمر ،أستاذ
َس ِم ٌح بعلمه(.((11

 5ـ وقال اإلمام ابن العربي المالكي« :اعلموا ـ نور اﷲ بصائركم ـ أنّا قد أوضحنا أن السبيل
الى معرفة العلوم هو التعلم ،فإن التزمته بشروطه وتماديت عليه وصلت إليه ،وشروطه
ووظائفه تنيف على المئتين ،لكن األمهات التي ترجع إليها البنات سبعة شروط :
الشرط األول :إخالص النية ،فهو أصل األصول وشرط الشروط.
قصدَ ه ،وممن سمعه أخذه ،فالحكمة
الشرط الثاني :التواضع للعلم ،فحيث َع ِل َم
العلم َ
َ
ِ
َستصغ ْر كلم ًة ،فإنه من تكبر على العلم ذهب عنه ،فإن العلم حرب
ضالة المؤمن ،وال ت
للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي
الشرط الثالث :التواضع للمعلم ،حتى لوتحقق خطأه فليعظمه ،فلو لم يكن إال فضل
التقدم والتجربة ،أال ترى إلى حديث موسى والخضر!
حق أبيه ،قال النبي ﷺ « :إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم«
ويلزمه أن يعتقد أن له َّ

(((11

الشرط الرابع :أن ال يخالف معلمه فيما يشير به عليه......

الشرط الخامس :أن ال يخوض في التعليم دفعة ،بل يقبل على األهم ،فإذا أكمله انتقل
إلى غيره.......
الشرط السادس :أن يذاكر ما حفظ وعلم ،وال ينبذه وراء ظهره.

الشرط السابع :أن يعمل بما علم ،فذلك أثبت له علما ونجاة.
فهذه أمهاتها ،وهي مفتقرة إلى الدؤوب عليها دون الفتور...

وحذار من أن يطمع عبد في استقالله بنفسه في العلوم ،حتى يحتك بين يدي المعلم،
فما ضل من ضل إال بالصحف ،بل إذا وصل إلى درجة النظر فله أن يستبد بنفسه ،بل هو
فرضه»(.((11

( ((11أدب الدنيا والدين ( .)111قال أبو الهالل العسكري في "الفروق اللغوية" ص « :67الفرق بين
العلم والفطنة أن الفطنة هي التن ُّبه على المعنى ،وضدها الغفلة .ويجوز أن يقال :إن الفطنة ابتداء المعرفة
من وجه غامض ،فكل فطنة علم ،وليس كل علم فطنة ،ولما كانت الفطنة علما بالشيء من وجه غامض لم
يجز أن يقال :اإلنسان فطن بوجود نفسه ،وبأن السماء فوقه .وقال :الفرق بين الفطنة والذكاء أن الذكاء تمام
الفطنة من قولك :ذكت النار إذا تم اشتعالها ...ففي الذكاء معنى زائد على الفطنة .وأقول :التفطن عدم
الغفلة ،والتن ُّبه للدقائق ولما يجري حول الشخص ،وعدم الغفلة عنه ،فالفطنة ضد الغفلة ،وأما الذكاء فضد
الغباء.
( ((11رواه ابن ماجه ( ،)371وأبو داوود في الطهارة (.)1/2
( ((11قانون التأويل ( 636ـ .)639
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 6ـ ذكر اإلمام الغزالي رحمه اﷲ تعالى في « اإلحياء « عشر وظائف على المتعلم والعالم،
وقال:

الوظيفة الخامسة :أن ال يدع طالب العلم فنّ ًا من الفنون المحمودة ،وال نوع ًا من أنواعه إال
وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته ،ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه ،وإال
اشتغل باألهم منه واستوفاه ،وتطرف من البقية ـ أي أخذ من كل علم طرفا ـ فإن العلوم
متعاونة ،وبعضها مرتبط ببعض ،ويستفيد منه في الحال االنفكاك عن عداوة ذلك العلم
َ ُ ُ َ َ َ
َ ْ َ َْ
﴿وإِذ ل ْم يهتَ ُدوا بِ ِه ف َسيَقولون هذا
بسبب جهله ،فإن الناس أعداء ما جهلوا ،قال تعالى:
ْ ٌ
ك قَد ٌ
يم﴾(.((11
إِف
ِ

والوظيفة السادسة  :أن ال يخوض في فن من فنون العلم دفعة ،بل يراعي الترتيب ويبتدئ
باألهم.

والوظيفة السابعة :أن ال يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله ،فإن العلوم مرتبة ترتيبا
ضروريا ،وبعضها طريق إلى بعض ،والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج.

 7ـ وقال ابن الجوزي« :للفقيه أن يطالع من كل فن طرفا من تاريخ وحديث ولغة وغير ذلك،
مهم ًا».
فإن الفقه يحتاج إلى جميع العلوم ،فليأخذ من كل شيء منها ّ
ثم قال« :ينبغي لكل ذي علم أن يساهم بباقي العلوم ،فيطالع منها طرفا ،إذ لكل علم بعلم
تع ّلق»(.((11

 8ـ وعن علي بن أبي طالب رضي اﷲ عنه قال« :من حق العالم عليك أن تسلم على القوم
ّ
تشيرن عنده بيدك ،وال تمدن بعينك غيره،
عامة ،وتخصه بالتحية ،وأن تجلس أمامه ،وال
تسار في مجلسه ،وال تأخذ
وال تقولن قال فالن خالف قوله ،وال تغتاب ّن عنده أحدا ،وال ّ
تلح عليه إذا كسل ،وال تشبع من طول صحبته ،فإنما هو كالنخلة تنتظر متى
بثوبه ،وال ّ
(((11
يسقط عليك منها شيء» .
وينبغي لطالب العلم أن يقرأ بعناية ما جمعه اإلمام النووي في مقدمة كتابه « المجموع»
مما يتعلق بآداب العالم والمتعلم ،وما جمعه ابن جماعة في كتابه «تذكرة السامع
والمتكلم في أدب العالم والمتعلم».

( ((11األحقاف.11 :
( ((11صيد الخاطر(.)373
( ((11في المجموع (.)1/67
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المقصد الثاني
آداب المعلم في نفسه ونحو طالبه
( )1آداب المعلم في نفسه
جمعت فيه نفائس كثيرة،
قال اإلمام النووي عن آداب المعلم :هذا الباب واسع جدا ،وقد
ُ
ال يحتمل هذا الكتاب عشرها ،فأذكر فيه إن شاء اﷲ تعالى نبذا منها ،فمن آدابه أدبه في نفسه،
وذلك في أمور:
 1ـ منها أن يقصد بتعليمه وجه اﷲ تعالى ،وال يقصد توصال لغرض دنيوي ،كتحصيل مال
أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن األشياء ،أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه،
أو نحوذلك.

وتعليمه بشيء من الطمع في رفق حصل له من مشتغل عليه من خدمة
علمه
َ
 2ـ وال َيشين َ
أومال أونحوهما وإن َّ
قل ،ولو كان على صورة الهدية التي لوال اشتغاله عليه لما أهداها
إليه(.((11
قال اإلمام ابن جماعة رحمه اﷲ تعالى وهي اثنا عشر نوع ًا:
 3ـ دوام مراقبة اﷲ تعالى في السر والعلن ،والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته
وأقواله وأفعاله ،فإنه أمين على ما أودع من العلم.
 4ـ أن يصون العلم كما صانه علماء السلف ،فال يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء
الدنيا.

 5ـ أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر اإلمكان الذي ال يضر بنفسه أو بعياله.
ينزه علمه من جعله ُس ّلما ُيتوصل به إلى األغراض الدنيوية.
 6ـ أن ّ

ينزه علمه عن دني المكاسب ورذيلها طبعا ،وعن مكروهها عادة وشرعا ،ويتجنب
 7ـ أن ّ
مواضع التهم ،وما فيه نقص مروءة ،أو ما يستنكر ظاهرا ،وإن كان جائزا باطنا.

 8ـ وأن يحافظ على القيام بشعائر اإلسالم وظواهر األحكام ،وكذلك القيام بإظهار السنن
وإخماد البدع.

 9ـ أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية ،كتالوة القرآن وذكر اﷲ تعالى
بالقلب واللسان ،وما ورد من دعوات وأذكار.
( ((11المجموع (.)1/54
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 10ـ أن يعامل الناس بمكارم األخالق.

ثم ذكر بعض
 11ـ أن ّ
يطهر باطنه وظاهره من األخالق الرديئة ،ويعمره باألخالق المرضيةّ ،
األخالق الرديئة ،وقال :أدوية هذه البلية مستوفاة في كتب الرقاق ،فمن أراد تطهير نفسه
منها فعليه بتلك الكتب ،ومن أنفعها كتاب «الرعاية» للمحاسبي رحمه اﷲ تعالى.
 12ـ دوام الحرص على االزدياد بمالزمة ِ
الجدّ واالجتهاد ،والمواظبة على العبادة،
واالشتغال بالعلم قراءة وإقرا ًء ،ومطالعة وفكر ًا ،وتعليقا وحفظا ،وتصنيفا وبحثا ،وال
يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إال بقدر الضرورة،
َأ ْو لأِ َ َل ٍم أو غيره مما يتعذر معه االشتغال ،وكان بعضهم ال يترك االشتغال بعروض مرض
خفيف أو ألم لطيف ،بل كان يستشفي بالعلم ،ويشتغل بقدر اإلمكان ،كما قيل:
إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس

وذلك ألن درجة العلم درجة وراثة األنبياء ،وال تنال إال بشق األنفس.

قال الربيع :لم أر الشافعي رضي اﷲ عنه آكال بنهار ،وال نائما بليل الشتغاله بالتصنيف .
 13ـ أن ال يستنكف أن يستفيد ما ال يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنّ ًا.
 14ـ االشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف ،لكن مع تمام الفضيلة وكمال األهلية.

أما من لم يتأهل لذلك فاإلنكار عليه متجه ،لما يتضمنه من الجهل ،وتقرير من يقف على
ذلك التصنيف به ،ولكونه يضيع زمانه فيما ال يتقنه.
قال اإلمام النووي في معرفة المعلم قدر العلم الذي يطلبه ويتصف به :

 15ـ «ومنها وهو أهمها أن ال يذل العلم وال يذهب به إلى مكان ينتسب إلى من يتعلمه منه،
وإن كان المتعلم كبير القدر ،بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف ،وأخبارهم
في هذا كثيرة مشهورة مع الخلفاء وغيرهم ،فإن دعت ضرورة إليه ،أو اقتضت مصلحة
راجحة على مفسدة ابتذاله رجونا أنه ال بأس به ما دامت الحالة هذه ،وعلى هذا يحمل ما
جاء عن بعض السلف في هذا.
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 16ـ ومنها :أنه إذا فعل فعال صحيحا جائزا في نفس األمر ولكن ظاهره أنه حرام أو مكروه
أو مخل بالمروءة ونحوذلك ،فينبغي له أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة ذلك
الفعل لينتفعوا ،ولئال يأثموا بظنهم الباطل ،ولئال ينفروا منه ،ويمتنع االنتفاع بعلمه»(.((12
ومن هذا الحديث الصحيح « :إنها صفية »(.((12

( )2آداب المعلم نحو طالبه
من أهم ما يجب على المعلم نحو المتعلم األمور التالية
 1ـ أن يكون شاعر ًا أنه ُم َو ِّقع عن اﷲ تعالى ،وخليفة لرسول اﷲ ﷺ  ،ونائب عنه« ،والعلماء
ورثة األنبياء»( ((12وأنه في مقام القدوة واألسوة الحسنة أمام تالميذه ،فيسعى بكل جهده
في التطبيق العملي لما يعلمهم إياه ويربيهم عليه.
 2ـ أن ينظر إلى طالب العلم أنه هبة إلهية ساقها اﷲ تعالى إليه ،ويغتنم فرصة تعليمه للعلوم
اإلسالمية وتربيته على األخالق اإلسالمية الرفيعة واآلداب اإلسالمية العالية ،ويرسخ
في قلبه الوعي بالدعوة اإلسالمية ،وينشئه على معرفة أساليبها ويدربه عليها.
 3ـ أن يكون شاعر ًا بأنه بمنزلة الوالد لهم ،فيشفق عليهم وينصحهم ويرعاهم بالتربية
والعون والمساعدة ،ويشعرهم بأنه بمنزلة الوالد لهم ،بل يشعرهم بأنه أفضل وخير لهم
من والدهم.

 4ـ إخالصه في تعليمهم ونصحهم حتى تتحقق بركة التعليم والنصح ،ويعم النفع بهما
حاالً ومآالً ،وورد في وصية أبي حنيفة لتلميذه أبي يوسف «وأقبل على متفقهتك كأنك
اتخذت كل واحد منهم ابنا وولدا لتزيدهم رغبة في العلم»(.((12
 5ـ وقال اإلمام ابن جماعة« :واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا
واآلخرة من أعز الناس عليه ،وأقرب أهله إليه ،ولذلك كان علماء السلف الناصحون ﷲ
ودينه يلقون شبك االجتهاد لصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم».

( ((12المجموع (.)1/55
( ((12أخرجه البخاري ( )7171و( ،)3101ومسلم (. )2177
( ((12الترمذي ( ،)2682وأبو داود (.)3641
( ((12والوصية بتمامها واردة في (مناقب الموفق المكي) (.)373
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ولو لم يكن للعالم إال طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك
الطالب عند اﷲ تعالى ،فإنه ال يتصل شيء من علمه الى أحد فينتفع به إال كان له نصيب
من األجر(.((12

 6ـ ونقل ابن أبي العوام عن اإلمام أبي يوسف رحمه اﷲ تعالى أنه كان يقول لبعض أصحابه:
«لوقدرت أن أقاسمكم ما عندي وما في قلبي من العلم لفعلت»(.((12
ونقل تاج الدين السبكي عن اإلمام الشافعي أنه قال لتلميذه الربيع بن سليمان المرادي:
«لوأمكنني أن أطعمك العلم ألطعمتك»(.((12

 7ـ وقال الحافظ ابن رجب رحمه اﷲ تعالى في شرح حديث «من سلك طريقا يلتمس فيه
علما سهل اﷲ له طريقا من طرق الجنة ...وإن العلماء لم يورثوا دينارا وال درهما إنما
ورثوا العلم فمن أخذه اخذ بحظ وافر»( ((12قال :فيه إشارة إلى أمرين :أحدهما :أن العالم
ورث الرسول ﷺ
يورثه كما َّ
الذي وارث للرسول حقيقة كما أنه ورث علمه فينبغي أن َّ
العلم .وتوريث العالم العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أوتصنيف ونحو ذلك مما ينتفع به.
وفي الصحيح عن النبي ﷺ « :إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث من صدقة
جارية ،أوعلم ينتفع به ،أوولد صالح يدعوله»( ((12فالعالم إذا ع ّلم من يقوم به بعده فقد
خلف علما نافعا وصدقة جارية ،ألن تعليم العلم صدقة جارية ،والذين علمهم بمنزلة
األوالد الصالحين يدعون له ،فيجتمع له بتخليفه علمه هذه الخصال الثالث.
واألمر الثاني :أن من كمال ميراث العالم لرسول اﷲ ﷺ أن ال يخلف الدنيا كما لم يخلفها
ﷺ  ،وهذا من جملة االقتداء بالرسول وبسنته في زهده في الدنيا وتقلله منها ،واجتزائه
منها باليسير.

 8ـ وينبغي للعالم المعلم أن ال يغيب عن قلبه حديث أسامة بن زيد مرفوعا :يؤتى بالرجل
يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى،
فيجتمع عليه أهل النار فيقولون :يا فالن ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن
المنكر؟ فيقول :بلى ،قد كنت آمر بالمعروف وال آتيه ،وأنهى عن المنكر وآتيه «(،((12
( ((12التذكرة (.)63
( ((12المناقب(. )312
( ((12الطبقات الكبرى (.)2/134
( ((12جامع العلوم والحكم (.)57
( ((12تقدم تخريجه .
( ((12رواه البخاري ( ،)3267ومسلم ()51 ،2209 : 4
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 9ـ ومن إخالص المعلم أن يحذر كل الحذر من أن يفكر في أن التعليم مهنة كغيره من
المهن ،بل عليه أن يشعر أنه عبادة من أعظم العبادات ،قال اإلمام النووي« :اعلم أن
التعليم هواألصل الذي به قوام الدين ،وبه يؤمن ا ّمحاق العلم ،فهو من أهم أمور الدين،
وأعظم العبادات ،وآكد فروض الكفايات «(.((13
 10ـ ومن إخالصه أن يجتهد تمام االجتهاد في تعليمهم وإيصالهم أكبر قدر ينفعهم،
ويراعي في ذلك مستواهم العلمي ،ال يزيد على مستواهم ،وال ينقص عنه.

 11ـ ومن آثار إخالصه أن يسعى لغرس المحبة المتبادلة بينه وبين الطالب حتى تتم الفائدة
له ولهم ،له باألجر والثواب والصدقة الجارية والذكر الحسن ،ولهم بمزيد االنتفاع
واالجتهاد في الطلب.
 12ـ ومن أسباب المحبة أن يكون ه ّين ًا ل ّين ًا ،ال يعنف وال يثبط همة طالب ،بل ينهض
بهمتهم ،ويبشرهم بأنهم سيكونون ـ إن شاء اﷲ تعالى ـ علماء األمة ومرشديها وقادتها.

 13ـ ومن أسبابها سؤاله عن الواحد منهم ،واهتمامه بأمره إذا غاب ،وعيادته إذا مرض،
وإظهار ذلك لهم ،وتفقده حاجته المادية المالية ونحوذلك من أموره الخاصة ،وأمور من
يتصل به اتصاال وثيقا كوالديه وإخوته ،والسيما عند المهمات والمدلهمات ،وللسلف
الصالح والخلف الناصح من هذه األمور قصص كثيرة غريبة تطلب من التاريخ اإلسالمي
العام والخاص .وقد اعتنى العلماء والمربون ببيان وظائف المعلم المربي نحو المتعلم،
فذكر منها اإلمام الغزالي في «إحياء علوم الدين» ثماني وظائف ،وذكر منها ابن جماعة
أربع عشرة وظيفة( ،((13وذكر مجموعة مهمة منها اإلمام النووي ،وأطال الكالم فيها في
مقدمة «المجموع».
ونورد ههنا عناوين ما ذكره الغزالي ،قال رحمه اﷲ تعالى:

 14ـ «الوظيفة األولى :الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه.

 15ـ الوظيفة الثانية :أن يقتدي بالنبي ﷺ فال يطلب على التعليم جزاء وال شكورا.
وقد كان السلف يمتنعون من قبول هدية المتعلم حتى بعد انفصاله من شيخه.

( ((13مقدمة المجموع (.)1/30
( ((13التذكرة( 47ـ .)66
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 16ـ الوظيفة الثالثة :أن ال يدع من نصح المتعلم شيئا ،وذلك بأن يمنعه من التصدي لرتبة
قبل استحقاقها ،ومن االشتغال بعلم خفي قبل فراغه من الجلي ،وينبهه على أن الغرض
بطلب العلم التقرب إلى اﷲ تعالى.
 17ـ الوظيفة الرابعة :أن يزجر المتعلم عن سوء األخالق بطريق التعريض ما أمكن ،وال
يصرح وال يوبخ فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة.

 18ـ الوظيفة الخامسة :أن ال يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراء علمه.

 19ـ الوظيفة السادسة :أن يراعي في تعليمه مقدار ذكائه ومستواه العلمي ،فال يلقي إليه ما
ال يبلغه عقله ،وال ما ال يناسب مستواه.

 20ـ الوظيفة السابعة :أن يراعي المتعلم القاصر ،وأن يلقي إليه الجلي الالئق بحاله.

 21ـ الوظيفة الثامنة :أن يكون المعلم عامال بعلمه ،فال يكذب قو َله فع ُله».
ْ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َلاَ
َ َ ْ ُ َ َّ َ
كتاب أف
قال اﷲ تعالى﴿ :أتأم ُرون الناس بِال ِب ِر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون ال ِ
َْ ُ َ
تع ِقلون﴾(.((13

وقال علي رضي اﷲ عنه« :قصم ظهري رجالن :عالم متهتك ،وجاهل متنسك».

 22ـ وقال اإلمام النووي« :وينبغي أن ال يتعظم على المتعلمين ،بل يلين لهم ويتواضع ،فقد
َ ْ ْ ََ َ َ
ك لِلْ ُم ْؤ ِمن َ
ين﴾(.((13
أمر اﷲ تعالى بالتواضع آلحاد الناس ،قال اﷲ تعالى﴿ :واخ ِفض جناح
ِ

وعن أبي هريرة رضي اﷲ عنه أن رسول اﷲ ﷺ قال« :ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد اﷲ
تعالى عبدا بعفو إال عزا ،وما تواضع أحد ﷲ إال رفعه اﷲ»(.((13

فهذا في التواضع لمطلق الناس ،فكيف بهؤالء الذين هم أوالده! مع ما هم عليه من المالزمة
لطلب العلم ،وما لهم عليه من حق الصحبة ،وترددهم إليه واعتمادهم عليه»(.((13
 23ـ وقال اإلمام النووي« :ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ،ويحسن إليه ما أمكنه ،فقد
روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي قال :كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي اﷲ

( ((13البقرة. 44 :
( ((13الحجر.88 :
( ((13رواه مسلم (.)4695
( ((13المجموع (.)1/58
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عنه فيقول :مرحبا بوصية رسول اﷲ ﷺ إن النبي ﷺ قال :إن الناس لكم تبع ،وإن رجاال
يأتون من أقطار األرض يتفقهون في الدين ،فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا»(.((13

 24ـ وقال»:وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ،ويختبر
بذلك أفهامهم ،ويظهر فضل الفاضل ويثني عليه بذلك ترغيبا له ،وللباقين في االشتغال
والفكر في العلم ،وليتدربوا بذلك ويعتادوه ،وال يعنف من غلط منهم في كل ذلك إال أن
يرى تعنيفه مصلحة له.
 25ـ وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له ،فإن
أشكل عليهم منه شيء ما عاودوا الشيخ في إيضاحه.

 26ـ ومن أهم ما يؤمر (المع ّلم) به أن ال يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره ،وهذه
مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم ،وهو من الدالئل الصريحة على
عدم إرادتهم بالتعلم وجه اﷲ تعالى الكريم»(.((13

وقد قدمنا عن علي ـ رضي اﷲ عنه ـ اإلغالظ في ذلك والتأكيد والتحذير منه ،وهذا
إذا كان المعلم اآلخر أهال ،فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحوذلك فليحذر من
االغترار به .والله تعالى ولي التوفيق»(.((13

( )3طريقة إلقاء الدرس
قال اإلمام النووي« :وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر طرق ،ويذكر مترسال مبينا
واضحا ،ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه إال إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمون بدون
ذلك ،وإذا لم يصل البيان إال بالتصريح فيما ُي ْست َْح َي في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح
اسمها ....ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه»(.((13

وقال اإلمام الغزالي(« :وينبغي) أن يراعي (المعلم) في تعليمه مقدار ذكائه ومستواه
العلمي ،فال يلقي إليه ما ال يبلغه عقله ،وما ال يناسب مستواه ،وأن يراعي المتعلم القاصر،
وأن يلقي إليه الجلي الالئق بحاله».

( ((13رواه الترمذي ( ،)2593وابن ماجه (.)2651
( ((13المجموع (.)1/53
( ((13المجموع (.)1/64
( ((13المجموع (.)1/63
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وقال اإلمام ابن جماعة في التذكرة« :وينبغي أن ال يطيل الدرس تطويال ممال ،وال يقصره
تقصيرا مخال ،ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة في التطويل ،وال يبحث في
مقام أو يتكلم على فائدة إال في موضع ذلك ،فال يقدمه عليه وال يؤخره عنه ،إال لمصلحة
تقتضي ذلك وترجحه».
وقال« :إذا فرغ الشيخ من شرح درس فال بأس بطرح مسائل تتعلق به يمتحن بها فهمهم
وضبطهم لما شرح» .وقال« :جرت العادة أن يقول المدرس عند ختم كل درس :والله أعلم».
وقال اإلمام ولي اﷲ الدهلوي في (القول الجميل)« :ويجب في التدريس مراعاة أشياء :
 1ـ شرح الغريب لغة ،والعويص المغلق نحوا.

 2ـ وتوجيه المسائل بأن يصورها باألمثلة الجزئية ،وتبيين حاصلها.

 3ـ وتقريب الدالئل لتحصيل النتيجة بلزوم بعض المقدمات لبعض ،واندراج بعضها في
بعض.

 4ـ وبيان فوائد القيود في التعريفات والقواعد الكلية.
 5ـ ووجوه الحصر في التقسيمات.

 6ـ ودفع الشبه الظاهرة كمختلفين يرى أنهما مشتبهان ،أو مشتبهين يرى أنهما مختلفان من
المذاهب والتوجيهات والعبارات.
 7ـ وكلزوم ما يمتنع في التعريفات :كاالستدراك ،وذكراألخفى ،وفي البراهين :كجزئية
الكبرى وسلب الصغرى.

 8ـ أو لزوم ٍ
قادح في اللزوم واالندراج ،أومخالفة بعبارة أخرى أو لكالم إمام من األئمة.
فالعالم ال يفيد تالمذته فائدة تامة حتى يبين لهم هذه األمور ثم ينبه عليها في الدرس».

( )4أهمية الذكاء في طلب العلم
والذكاء نوعان :

وهبي يولد عليه صاحبه ،وكسبي يكتسب من العناية بالعلم والتعلم ،ومن طول الممارسة
للقراءة ومن خوض غمار الحياة وتجاربها.
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ومن واجبات الشيخ أن يتخير من تالميذه األذكياء النجباء ويركز عليهم ،ويتعهدهم
ويتفقد مصالحهم ،ويسعى لكفايتهم ليتفرغوا للعلم ،ويتم استثمار مواهبهم ،كما أن من
واجبات االستاذ أن يصبر على الصنف الثاني حتى ال يضيعوا.

وقد ثبت في التاريخ أن كثيرا ممن صبر عليهم أساتذتهم من هذا الصنف قد بلغ درجة
عالية في العلم ،ومنهم من صار إماما في بعض العلوم.

( )5تربية الطالب على العمل بالعلم وعلى رعاية آدابه
مما يتعين على المعلم المربي أن يعتني بترغيب طالبه على العمل بالعلم ،وعلى رعاية
آدابه ،ويجب على المعلم أن يركز دائما على هذا األمر ،ويكرره على حسب الحاجة ،وال
يغفل عنه ،ويبين لهم دائما أن المقصود من تعلم العلم هو العمل ،وأن العمل هو ثمرة العلم،
ويبين لهم أن من العمل بالعلم تعليمه وتبليغه للناس ،وأن وراثة النبوة إنما تتحقق بالعمل
بالعلم وتعليمه وتبليغه للناس.
ويستعين المربي في ذلك بإيراد اآليات واألحاديث واآلثار المنقولة عن السلف المتعلقة
بهذه األمور ،والتي تحض على العمل بالعلم وعلى محاسبة النفس على األقوال واألفعال
وأعمال القلوب ،ويحض المربي الطالب على قراءة الكتب المتعلقة بالموضوع ،وعلى
قراءة تراجم األئمة ،وكبار علماء األمة الربانيين من مثل «حلية األولياء» ،ومختصرها «صفوة
الصفوة» البن الجوزي ،ومثل «سير أعالم النبالء» من الكتب المؤلفة في تراجم العلماء
الربانيين والمجددين ،المشتملة على أخبار عملهم بالعلم والتزامهم بآداب العلم ،وعلى
تفانيهم في سبيل الدعوة والتبليغ ،وعلى تضحيتهم في هذا السبيل بالنفس والنفيس.
روى الخطيب عن اإلمام مالك أنه قال« :إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار
وسكينة وخشية ،وأن يكون متبعا ألثر من مضى قبله»(.((14

وفي مناقب الشافعي للبيهقي أن اإلمام مالك قال للشافعي عندما بدأ بقراءة الموطأ عليه:
«يا محمد اتق اﷲ واجتنب المعاصي ،فإنه سيكون لك شأن من الشأن» ،وقال له« :إن اﷲ عز
وجل قد ألقى عليك نورا فال تطفئه بالمعصية»(.((14

( ((14الجامع (.)212
( ((14مناقب الشافعي (.)1/102
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وحكى الزرنوجي عن أبي حنيفة رضي اﷲ عنه أنه قال« :إنما أدركت العلم بالحمد
والشكر ،فكلما فهمت ووقفت على فقه وحكمة فقلت الحمد ﷲ ازداد علمي»(.((14

وفي طبقات الحنفية لعلي القاري أن اإلمام أبا حنيفة رحمه اﷲ تعالى كان إذا أشكلت عليه
مسألة قال ألصحابه« :ما هذا إال لذنب أحدثته» ،وكان يستغفر وربما قام وصلى فتنكشف له،
وكان يقول« :رجوت أنه تيب علي» ،فبلغ ذلك الفضيل بن عياض ،فبكى بكاء شديدا ثم قال:
«ذلك لقلة ذنبه فأما غيره فال ينتبه له»(.((14
وروى الخطيب عن أبي عصمة البيهقي قال« :بت عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه
فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان ،فقال« :سبحان اﷲ! رجل يطلب العلم ال يكون
له ورد من الليل!».
وروى أيضا عن الحسن البصري قال« :كان الرجل يطلب العلم فال يلبث أن ُيرى ذلك
في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده»(.((14

وقال ابن القيم في مدارج السالكين« :أدب المرء عنوان سعادته وفالحه ،وقلة أدبه عنوان
شقاوته وبواره ،فما استجلب خير الدنيا واآلخرة بمثل األدب ،وال استجلب حرمانهما بمثل
قلة األدب».
الهدْ ي كما يتعلمون العلم ،بل كانوا يطلبون األدب ثم العلم.
وقد كان السلف يتعلمون َ

وكان يجتمع على كبار المحدثين وقت اإلمالء المئات واآلالف من طلبة العلم ،وكان
الذين يكتبون منهم قليال ،وكان اآلخرون يتعلمون الهدي واألدب.

حكى الذهبي أنه كان يجتمع في مجلس اإلمام أحمد زهاء خمسة آالف أو يزيدون ،نحو
خمسمائة منهم يكتبون ،والباقون منهم يتعلمون منه حسن األدب والسمت(.((14

( ((14تعليم المتعلم (.)75
( ((14طبقات الحنفية (.)2/287
( ((14الجامع ( 176ـ .)182
( ((14سير أعالم النبالء ( )1/306قال ابن األثير في "النهاية" ( :)3/131الدَّ ل والهدي والسمت عبارة
عن الحالة التي يكون عليها اإلنسان من السكينة والوقار ،وحسن السيرة والطريقة ،واستقامة النظر والهيئة.
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( )6التدرج مع الطلبة في التربية والسلوك
وكما يجب على المعلم رعاية التدرج للطالب في تعليم العلوم وإلقائها إليه كذلك يجب
عليه أن يتدرج به في التربية والسلوك ،وهذا يقتضي مراقبة الشيخ للطالب مراقبة حثيثة،
يقوم له تصرفاته ،ويسدد له أقواله وأفعاله.
ومالحظته له مالحظة دقيقة ،حتى ّ

قال اإلمام النووي رحمه اﷲ تعالى« :ينبغي ـ للمعلم ـ أن يؤدب المتعلم على التدرج
باآلداب السنية ،والشيم المرضية ،ورياضة نفسه باآلداب والدقائق الخفية ،وتعوده الصيانة
في جميع أموره الكامنة والجلية ،فأول ذلك :أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على
اإلخالص والصدق وحسن النية ،ومراقبة اﷲ تعالى في جميع اللحظات ،ويعرفه أن بذلك
تنفتح عليه أبواب المعارف ،وينشرح صدره ،ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف،
ويزهده في الدنيا ،ويذكره أنها فانية ،واآلخرة آتية باقية ،وينبغي أن يرغبه في العلم ،ويذكره
بفضائله وفضائل العلماء ،وال رتبة أعلى منه»(.((14انتهى ملخصا.
وقال الكوثري في مقال له عن إحياء علوم السنة باألزهر« :إن المربي الفاضل ال يفتأ يسهر
على أحوال الطلبة في أكلهم ،وشربهم ،ونظافتهم ،وأزيائهم ،ومخاطباتهم ،ومعامالتهم،
ولهجاتهم ،وكيفية سيرهم في الطرقات ،وأحوالهم ليال ونهارا سيرا خاصا ،ليتمكن من
تخريج هداة مهذبين حقا».

في فتح المغيث للسخاوي قال المزني« :سمعني الشافعي يوما ـ وأنا أقول :فالن كذاب
ـ فقال لي« :يا إبراهيم اكس ألفاظك أحسنها ،ال تقل :فالن كذاب ،ولكن قل :حديثه ليس
بشيء»(.((14
وروى القاضي عياض عن شيخه اإلمام أبي علي الصدفي أنه سمع شيخه اإلمام أبا محمد
رزق اﷲ بن عبد الوهاب التميمي الحنبلي ـ رحمهم اﷲ تعالى ـ يقول« :يقبح بكم أن تستفيدوا
منّا علما ثم تَذكروننا وال تترحموا علينا»(.((14

وقد روى أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ قال« :من صنع إليكم
معروفا فكافئوه ،فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»(.((14
( ((14المجموع (.)1/58
( ((14فتح المغيث (.)2/292
( ((14اإللماع ( 226ـ .)227
( ((14أبو داود ( ،)1669والنسائي (.)2348
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( )7تحسين المربي للحسن وتقبيحه للقبيح في مجالسه

ِ
همته أن يكون الشيخ المربي معتنيا في مجالسه
من أهم أسباب إرشاد الطالب وتربيته وتعل َية َّ
الخاصة والعامة بتحسين الحسن وتقبيح القبيح ،وهذا ما كان النبي ﷺ يركز عليه في مجالسه،
وهو من أهم وسائل تربية النبي ﷺ ألصحابه خاصة وألمته عامة ،فقد روى هند بن أبي هالة
رضي اﷲ تعالى عنه في حديثه المشهور الطويل في شمائل النبي ﷺ « :أن النبي ﷺ كان يتفقد
أصحابه ،ويسأل الناس عما في الناس ،ويحسن الحسن ويقويه ،ويقبح القبيح ويوهيه»(.((15

فيحسن
فمن المؤكد على الشيخ المربي أن يعتني بتطبيق هذه التربية النبوية في مجالسه،
ّ
فيحسن فيهم الحسن ،ويق ّبح
ويوهيه ،ويخص تالميذه،
ويقويه ،ويق ّبح القبيح،
ِّ
فيها الحسنّ ،
ّ
حسنه منه وشجعه على االستمرار
فيهم القبيح ،فإذا رأى نجابة من طالب في علم أو خلق ّ
عليه ،وفي هذا تشجيع لزمالئه ،ومدعاة لهذا الطالب أن يزداد همة ونبوغا ونباهة ،وكذلك
إذا رأى أو ذكر له مكروه قبحه وذمه ،وقبح فاعله وذمه تلميحا أوتصريحا إذا اقتضى األمر
التصريح ،وليكن هذا برفق ،وذلك ليكون تربية لهم جميعا على استهجان هذا القول أوالفعل.

( )8التربية على الترفع عن حطام الدنيا وعن أهلها
من تحسين الحسن وتقبيح القبيح أن يركز الشيخ المربي على تقبيح الدنيا ومتاعها في
أعين الطلبة ،وأن يربيهم على الترفع عن حطام الدنيا وعن مقاربة أهلها من األمراء واألغنياء،
ويرغبهم في عزوف النفس والقلب عن زخارفها وبهارجها ومتاعها ،وفي مباعدة أهلها،
إالعند الحاجة الشديدة إلى مقاربتهم ،أوعند الضرورة ،فيكتفي من المقاربة بقدر الحاجة
والضرورة ،وال يسترسل فيها ،وليتق تسويالت النفس وتزيينات الشيطان في االسترسال في
مقاربتهم .والرضا بالقليل من الدنيا وبالكفاف منها خير وسيلة للعزوف واالنكفاف عنها.

وليحذر طالب العلم من أن ينطبق عليه ما قاله اإلمام الغزالي« :من طلب بالعلم المال
كان كمن مسح أسفل مداسه بوجهه لينظفه ،فجعل المخدوم خادما ،والخادم مخدوما»(.((15

وذكرالحافظ القرشي في ترجمة أبي الحسن علي بن الحسن الصندلي المتوفى سنة
( )484رحمه اﷲ تعالى أن السلطان قال له« :لم ال تجيئ إلي؟» فقال له« :أردت أن تكون من
خير الملوك ،حيث تزور العلماء ،وال أكون من شر العلماء حيث أزور الملوك»(.((15
( ((15رواه الترمذي في الشمائل المحمدية (.)336
( ((15إحياء علوم الدين (.)1/56
( ((15الجواهر المضية في طبقات الحنفية (.)2/554
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وأشار رحمه اﷲ تعالى بهذا الكالم إلى الحكمة التي أثرت عن بعض السلف« :خير
األمراء على أبواب العلماء ،وشر العلماء على أبواب األمراء».

( )9التعلية من همة الطالب
على المعلم المربي أن يعتني برفع همة الطالب وتعليتها ،ويحثه دائما أن يكون من
أصحاب الهمم العلية ،وال يرضى بالمراتب الدنية ،ويذكره بأنه مرشح لوراثة األنبياء،
ولقيادة األمة وريادتها ،وأن هذا منصب ال منصب فوقه.

بقوله تعالى في صفات عباد
وقد أرشدنا اﷲ تعالى إلى أن نكون من أصحاب الهمم العلية
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ْ
اج َعلْنَا لِلْ ُم ّتَقينَ
اجنا وذ ِرياتِنا قرة أعي ٍن و
ِ
الرحمن﴿ :وال ِذين يقولون ربنا هب لنا ِمن أزو ِ
إ َم ً
اما﴾(((15حيث أرشدنا اﷲ تعالى إلى أن ندعوه أن يجعلنا أئمة للمتقين ،وهومطلب ال مطلب
ِ
فوقه ،ومرتبة ال مرتبة أعلى منها بعد مرتبة النبوة ،كما أرشد النبي ﷺ إلى ذلك بمجموعة من
األحاديث منها ما يلي  :قال النبي ﷺ « :إن اﷲ كريم يحب الكرم ،ويحب معالي األخالق
ويكره سفسافها»( .((15وقال« :إن اﷲ يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه»(.((15

وقال« :المؤمن القوي خير وأحب إلى اﷲ تعالى من المؤمن الضعيف ،وفي ٍّ
كل خير،
احرص على ما ينفعك واستعن بالله وال تعجز ،وإن أصابك شيء فال تقل :لو أني فعلت كذا
لكان كذا وكذا ،لكن قل :قدر اﷲ وما شاء فعل ،فإن لو تفتح عمل الشيطان»(.((15
ومن وسائل رفع همة الطالب أن يقدّ م المتأهل منهم إلمامة ،أو خطابة ،أو موعظة ،أو
ينقل عن أحدهم مسألة علمية ،أوينوه بذكره ،أمام العامة ،أوأمام أقرانه ،وأن يكون له على
األذكياء منهم مزيد من اإلقبال والتعظيم والتنويه بقدرهم.

قال اإلمام النووي« :وينبغي أن يحرضهم على االشتغال في كل وقت ،ويطالبهم في
أوقات بإعادة محفوظاتهم ،ويسألهم عما ذكره من المهمات ،فمن وجده حافظا مراعيا له
أكرمه وأثنى عليه ،وأشاع ذكره ،ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه.
ومن وجده مقصرا عنفه إال أن يخاف تنفيره ،ويعيده له حتى يحفظه حفظا راسخا،
وينصفهم في البحث ،فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا»(.((15

( ((15الفرقان.74 :
( ((15الطبراني (. )76
( ((15الطبراني في المعجم األوسط ( ،)897والبيهقي في شعب اإليمان (.)5311
( ((15رواه مسلم (. )4822
( ((15المجموع (.)1/61
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وأخبار العلماء في هذا األمر كثيرة تُطلب من مظانها ،ومن مظانها كتب التراجم الخاصة
والعامة.
واألصل في هذا ما ثبت عن النبي ﷺ من إرشاد أصحابه إلى ما تميز به بعضهم من
صفات نبيلة وخصائص جميلة ،منها ما رواه أنس بن مالك رضي اﷲ تعالى عنه عن النبي
ﷺ « :أرحم أمتي بأمتي أبوبكر ،وأشدهم في أمر اﷲ عمر ،وأصدقهم حياء عثمان ،وأعلمهم
أبي ،ولكل أمة أمين،
بالحالل والحرام معاذ بن جبل ،وأفرضهم زيد بن ثابت ،وأقرؤهم ّ
وأمين هذه األمة أبو عبيدة بن الجراح»(.((15

وروى حذيفة عن النبي ﷺ « :اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر ،وتمسكوا بعهد
عمار ،وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه»(.((15

وبهذين الحديثين استدل الخطيب على ما قاله رحمه اﷲ تعالى« :ويستحب للفقيه أن ينبه
على مراتب أصحابه في العلم ،ويذكر فضلهم ويبين مقاديرهم ،ليفزع الناس في النوازل بعده
إليهم ،ويأخذوا عنهم»(.((16

( )10التأكيد على الطالب في قراءة سير العلماء الربانيين
ومن وسائل تعلية همة الطالب أن يرشد المعلم طالبه إلى قراءة سير كبار األئمة ،ودراسة
شيم الربانيين والمجددين من علماء األمة ،وأن يؤكد عليهم في هذا األمر ،حتى يطلعوا
على أخبارهم العلمية ،وعلى تفانيهم في طلب العلم ،وتضحيتهم في سبيله ،ويتحققوا من
أخبارهم العملية والتعليمية والتبليغية ،وما قاموا به من المجاهدات العظيمة ،وما تحملوه
من المشاق الشديدة في هذا الباب.
فإن في قراءة سيرهم معايشة لهم ،وبها تسري أحوالهم في أرواح قارئيها سريان الماء في
العود األخضر ،فيشتد ويقوى ويثمر ،فيقوم قارئها بتقليدهم ومحاكاتهم في ما قاموا به ،أوفي
قريب مما قاموا به ،أوفي قسم منه ،فإن لم يقم بشيء من ذلك فال أقل من أن يكون شاعر ًا
بعجزه وضعفه وقصوره عن تلك المراتب العلية ،فيكون أبعد ما يكون عن الدعاوي الباطلة،
وعن اإلعجاب بالنفس القاتل ،ويكون دائما معظما للسلف الصالح ،وموقرا لهم ومتأدبا
معهم ،ومحاوال القتفاء أثرهم.
( ((15الترمذي ( )3791 ،3790وقال حسن صحيح .والنسائي ( ،)8242وابن ماجه (.)154
( ((15رواه أحمد في المسند (.)5/385
( ((16آداب الفقيه والمتفقه (.)2/209
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ومن أهم الكتب التي ينصح بقراءتها في هذا المجال «الرسالة القشيرية» من كتب التراجم
واألخالق ،ودراسة «سير أعالم النبالء» للحافظ الذهبي ،و»الطبقات الكبرى» لإلمام
تاج الدين السبكي من كتب التاريخ والتراجم ،وكتاب «حياة الصحابة» لمحمد يوسف
لكاندهلوي ،ففي هذه الكتب وأمثالها العلم ،والعمل ،والسلوك ،وفيها هدي السلف ومن
تبعهم بإحسان من العلماء السائرين على نهجهم رحمهم اﷲ تعالى أجمعين.

( )11اإلنصاف في البحث والرجوع إلى الحق
من مهمات العالم المربي أن يربي تالميذه على اإلنصاف في المسائل العلمية ،وعلى
الرجوع إلى الحق والصواب فيما سبق إليه لسانه ،أو ّ
زل فيه قلمه ،وعدم التعصب للمذهب
والمشرب ،والمؤلف الفالني والشيخ الفالني.

واإلنصاف يدور على معنى العدل ،وإعطاء الحق وأخذه دون جور أوزيادة أونقص،
والعدل هنا العدل في مسائل العلم والدين ،ومع المخالفين لك في الرأي.
ْ
ُ ْ ىَ َ َ ْ
َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ لإْ ْ
َ
َ
َ
َ
ان وإِيتا ِء ِذي القرب وينهى
واألصل في هذا قوله
تعالى﴿ :إِن اهلل يأ َمر َّبِالعد ِل وا َّ ِحس ِ
َ لاَ
َ َْ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َْ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َ
ُ َ (((16
ع ِن الفحشا ِء والمنك ِر والب َغ ِي ي ِعظكم لعلكم َتذكرون﴾  ،وقوله تعالى﴿ :و
َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ّاَ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ّ ْ
لتَق َوى﴾( ،((16أي ال يحملنكم
يج ِرمنكم شنآن قومٍ على أل تع ِدلوا اع ِدلوا هو أقرب ل ِ
الخالف والعداوة والبغض لقوم على أن ال تعدلوا معهم.
وروى البخاري في صحيحه عن عمار بن ياسر تعليق ًا« :ثالث من جمعهن فقد جمع
اإليمان :اإلنصاف من نفسك ،وبذل السالم للعالم ،واإلنفاق من اإلقتار»(.((16

قال اإلمام ابن عبد البر« :من بركة العلم وآدابه اإلنصاف فيه ،ومن لم ينصف لم يفهم
ولم يتفهم».
ونقل عن اإلمام مالك رحمه اﷲ تعالى قال« :ما في زماننا شيء أقل من اإلنصاف»(.((16
وأخبار األئمة في هذا كثيرة ،وفي تتبعها عسر.

( ((16النحل.90 :
( ((16المائدة.8 :
( ((16البخاري ـ كتاب اإليمان الباب (.)20
( ((16جامع بيان العلم (.)1/530
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ورائدهم في هذا الخلق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي اﷲ عنه في قصته
الشهيرة التي أوردها أبو يعلى في مسنده الكبير ونقلها ابن حجر(.((16

قال مسروق :ركب أي ـ صعد ـ عمرـ رضي اﷲ تعالى عنه ـ المنبر منبر رسول اﷲ ﷺ
فقال« :ال أعرفن ما زاد من الصداق على أربع مئة درهم ،ثم نزل ،فاعترضته امرأة من قريش
فقالت :يا أمير المؤمنين ،نهيت الناس أن يزيدوا في َصدُ قاتهن على أربعمئة درهم؟ قال
َ َُْ ْ ْ َ ُ
اه َّن قنْ َط ً
ارا﴾( ((16فقال:
نعم ،قالت :أما سمعت اﷲ تعالى يقول في القرآن﴿ :وآتيتم ِإحد
ِ
اللهم ُغفر ًا! كل الناس أفقه من عمر ،ثم رجع ،فركب المنبر فقال :أيها الناس إني نهيتكم
أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم ،فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ،أو فمن
طابت نفسه فليفعل .وإن إنصاف العالم في مباحثاته لهو من أقرب الطرق للوصول إلى الحق
له ولمباحثيه وسامعيه وقارئي كالمه.
واإلنصاف يجنب صاحبه عثرات اللسان والقلم ،ويبعده عن الشغب في العلم ،وعن
َب اإلنصاف فقد مال إلى الهوى ،وهو شأن أهل البدع.
المغالطات .و َمن جان َ
أسند الدارقطني إلى اإلمام وكيع بن الجراح أنه قال« :أهل العلم يكتبون ما لهم وما
عليهم ،وأهل األهواء ال يكتبون إال ما لهم»(.((16

( )12مراجعة النقول من المصادر األصلية والتثبت فيها

من مهمات الشيخ العلمية نحو أصحابه أن يدربهم على أمر من األهمية بمكان ،وهو
مراجعة النصوص ،ونقلها من مصادرها األصلية ،فإذا كلف الشيخ أحد تالميذه بكتابة بحث
أو تحقيق جزء ما ،كان عليه أن يلزمه بنقل نقوله وتخريجها من مصادرها األولى ،واألقدم
منها مهما يتيسر ذلك.
مثال نقل اإلمام ابن حجر الهيتمي حكما فقهيا عن «المجموع» لإلمام النووي ،فعليك أن
تراجعه ،فإذا راجعته فوجدته ينقله عن «البيان» للعمراني فعليك أن تراجعه من «البيان» ،فإذا
راجعته فوجدته ينقله عن «مختصر المزني» ،فعليك أن تراجعه.

وبعد نقل النص من مصدره األصلي ،البد من التثبت فيه بمقابلة المنقول بمصدره
المنقول عنه ،حتى يتأكد من صحة النص ،ومن أنه هل نقل بنصه،ن أونقل باختصار
أوبالمعنى ،واالختصار والنقل بالمعنى قد يوقع في خلل ال بد من توقيه،ن والتنبيه عليه.
( ((16المطالب العلية (.)1566
( ((16النساء.20 :
( ((16سنن الدارقطني (.)36
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وبعد ذلك البد من الفهم الصحيح للنص ،حتى يصح له اعتماده ،أوتقويمه ،أونقده،
وهذه هي المرحلة األخيرة بالنسبة لنقل النص ،وهي األهم والمقصودة من نقله ،وهي
مرحلة خطيرة ال يتمكن من القيام بها على الوجه الصحيح إال من تمكن من موضوع النص،
ورزقه اﷲ تعالى ذكاء ثاقب ًا وعق ً
ال ناقد ًا ،وسدده ووفقه ،ويعوق دون القيام بها استحكام
التقليد للسابقين ،واعتقاد أنه «ما ترك األول لآلخر» وقد قال المحققون :ال أضر على العلم
من هذه الكلمة ،وأن الكلمة الصحيحة هي التي تقابلها وهي« :كم ترك األول لآلخر».
وقد درست على مشايخ فضالء كبار ،لكن التقليد كان قد استحكم فيهم ،كما هو العادة
المطردة في العلماء المتأخرين إال من رحم اﷲ ،ولم أجد العقل الناقد فيهم إال عند شيخنا
المربي العظيم والمرجع الحكيم الشيخ محمد العربكندي ،فقد كان على منهج «كم ترك األول
لآلخر» ،وكان يسير على هذا المنهج في دروسه وشؤونه ،وكان يكرر هذه الكلمة المباركة.
نعم هناك مثقفون ،ومن أنصاف المتعلمين من يحاول السير على هذه المنهج إعجاب ًا بالنفس،
وتعدي ًا للطور ،فيحرفون العلم ويمسخونه ،ورحم اﷲ امرءا عرف قدره فلم يتعد طوره.
والنقد ال يجوز إال للمتأهل له ،وال بد فيه أوالً من اإلنصاف ،ثم األدب واللطف،
واجتناب االستعالء والزهو ،وما من عالم إال يصيب ويخطئ.
نقل ابن عبد البر عن بعض األئمة قوله« :ال يسلم العالم من الخطأ ،فمن أخطأ قليال
وأصاب كثيرا فهوعالم ،ومن أصاب قليال وأخطأ كثيرا فهوجاهل»(.((16

ومن التثبت في النقل عدم أخذ الحكم الفقهي المذهبي إال من كتب ذلك المذهب،
ومن الباب المخصص لذلك الحكم ،وقد ن ّبه العلماء على هذا األمر ،فقد يخطئ العلماء في
عزوالحكم إلى غير مذهبهم ،أويعزون إليه القول غير المعتمد في ذلك المذهب.
وعندما يرد الحكم الفقهي في غير بابه فقد يطلق ولم يقيد بقيوده وشروطه ،فالبد من
التنبه لهذا األمر.

ومما ينبغي التثبت فيه االستدراكات على العلماء السابقين ،ال س ّيما في حال النفي ،فكثيرا
ما يخطئ العلماء فيه ،وذلك كأن يعزو أحد إخراج الحديث إلى البخاري ،فيأتي آخر فيستدرك
ّ
مظان إخراجه في البخاري فلم يجده فيها ،مع أن البخاري
عليه أن البخاري لم يخرجه ،ألنه تتبع
قد رواه في باب آخر لمناسبة خفية ،على عادة البخاري في تقطيع الحديث وإيراد بعض قطعه
في باب ال تظهر المناسبة في إيرادها فيه .وأما في حال اإلثبات فاألمر سهل.
( ((16الجامع البن عبد البر (.)1540
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( )13تحري األخبار القوية واألحكام المعتمدة
من مهمات الشيخ والمؤكد عليه في نفسه وفي تدريب أصحابه عليه ـ فإن هذا من
مهمات كل طالب علم وعالم ـ أن يتحرى في حديثه ومواعظه ومحاضراته وكتاباته األخبار
القوية الثبوت من األخبار الصحيحة والحسنة ،ويتسامح في مقام الفضائل ـ فضائل األعمال
وفضائل األشخاص ـ في إيراد األخبار الضعيفة غير الواهية ،ال سيما إذا كان لها من شواهد
الكتاب والسنة ما يقويها ويؤيدها ،ويتجنب األخبار الواهية ،والروايات التالفة ،والغرائب
المستنكرة.
كما أنه من المؤكد عليه في نفسه وأن يدرب طالبه عليه أن يتحرى من األقوال في تفسير
كتاب اﷲ ،وشرح حديث رسول اﷲ ﷺ  ،ومن المذاهب المتعلقة باألحكام الشرعية عملية
كانت أو غير عملية ما هو أقواها وأقربها إلى الحق ،وال يليق بالعالم أن يكون مصدر ما
يستغرب ويستنكر في دين اﷲ تعالى.

وهذا من فوائد المشاركة في دراسة العلوم الشرعية عامة ،وعدم االقتصار على قسم منها.

وال سيما إذا كانت هذه الدراسة على عالم متمكن منفتح العقل واسع التفكير ،ناقد بصير،
واع خبير.

ومما له دور كبير في حصول هذا الوعي وتمكّنه عند طالب العلم دراسة علم «مصطلح
الحديث» وعلم «أصول الفقه» ،فإن دراسة هذين العلمين تفتح آفاق معرفته ،وتنقح معلوماته،
وتصحح أخباره ،وتنور أفكاره ،فإن في هذين العلمين ميزانا للمنقول والمعقول.

( )14تربية األستاذ تالميذه على قول ال أدري
من مهمات الشيوخ تجاه أصحابهم أن يعودوهم إذا ذكر أمامهم أمر ليس لهم به علم أن
يقولوا :ال أدري ،والله أعلم ،وأن يورثوهم ذلك بقولهم :ال أدري إذا سئلوا عن قضية لم
يسبق لهم دراستها واستيعاب النظر فيها.

روى اإلمام أحمد عن اإلمام الشافعي عن اإلمام مالك عن التابعي الثقة محمد بن عجالن
صيبت مقاتله» رواها ابن عبد البر( ((16وغيره وقد قالوا:
أنه قال« :إذا أخطأ العالم ال أدري ُأ
ْ
«ال أدري نصف العلم».

( ((16جامع بيان العلم البن عبد البر (.)2/49
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قال الغزالي :قال الشافعي« :شهدت مالكا سئل عن ثمان وأربعين مسألة ،فقال في اثنين
وثالثين :ال أدري.

وسأل رجل عليا رضي اﷲ عنه عن شيء فأجاب ،فقال السائل :ليس كذلك يا أمير
وأخطأت ،وفوق كل ذي علم
«أصبت
المؤمنين ولكن كذا وكذا ،فقال علي رضي اﷲ عنه:
ُ
َ
عليم»(.((17

وفي ترتيب العلوم «لساجقلي زاده« :وفي بعض الكتب :سئل علي رضي اﷲ عنه عن
شيء على المنبر فقال :ال أدري ،فقيل له :ليس هذا مكان الجهال ،فقال :هذا مكان الذي
يعلم شيئا ويجهل شيئا ،وأما الذي يعلم وال يجهل شيئا فال مكان له».
وسئل أبو يوسف عن شيء فقال« :ال أدري» ،فقيل له« :تأكل من بيت المال كل يوم كذا
كذا درهما فتقول :ال أدري»؛ فقال« :آكل بقدر علمي ،ولو أكلته بقدر جهلي ما كفاني ما في
الدنيا جميعا»(.((17

قال اإلمام النووي قالوا« :ينبغي للعالم أن يورث أصحابه ال أدري» ،معناه يكثر منها،
وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم :ال أدري ،ال يضع منزلته ،بل هو دليل على عظم
محله وتقواه ،وكمال معرفته ،ألن المتمكن ال يضره عدم معرفته مسائل معدودة ،بل ُيستدل
بقوله« :ال أدري» على تقواه ،وأنه ال يجازف في فتواه ،وإنما يمتنع من «ال أدري» من قل
علمه وقصرت معرفته ،وضعف تقواه ،ألنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين،
وهو جهالة منه ،فإنه بإقدامه على الجواب فيما ال يعلمه يبوء باإلثم العظيم ،وال يرفعه ذلك
عما عرف له من القصور بل يستدل به على قصوره ،ألنا إذا رأينا المحققين يقولون في كثير
من األوقات« :ال أدري» ،وهذا القاصر ال يقولها أبدا علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم،
وأنه يجازف لجهله وقلة دينه ،فوقع فيما فر منه ،واتصف بما احترز عنه ،لفساد نيته ،وسوء
طويته ،وفي الصحيح عن رسول اﷲ ﷺ « :المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور»(.((17

( )15البحث العلمي والدقة فيه واالعتناء بدراسة الكتب الدقيقة
من مهام األستاذ المعلم أن يربي تالميذه على البحث العلمي ،ويدربهم على الدقة فيه،
وعلى التدقيق فيما يقرؤونه ويدرسونه من الكتب.
( ((17اإلحياء (.)1/37
( ((17المجموع (.)1/63
( ((17أحمد (، )24071الطبراني في األوسط (. )2463
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أسند البيهقي إلى اإلمام الشافعي أنه قال« :من تعلم علما فليدقق فيه ،لئال يضيع دقيق
العلم»(.((17
ومن الدقة في البحث ما يلي:

 1ـ االهتمام بضبط الكلمات ،والسيما األعالم منها ألنها توقيفية ال يدل عليها سابق الكالم
وال الحقه.
 2ـ االهتمام بمعرفة المعنى الدقيق للكلمات ،وخاصة الواردة في الكتاب والسنة منها،
بمراجعة الكتب المؤلفة فيها «كالمفردات» للراغب األصفهاني ،و»النهاية» البن األثير،
فإنهما أهم ما ألف في شرح ألفاظ الكتاب والسنة.

 3ـ االهتمام بإتقان قراءة العبارة وفهمها وحلها وتحليلها ،ثم بمعرفة ما ورد فيها مما يتعلق
بالنحو والبالغة وأصول الفقه والمنطق وبمصطلحاتها.
 4ـ االعتناء بفهم ما يقرأه ويدرسه بوجه دقيق ،قال في تعليم المتعلم« :ينبغي أن يجتهد
المتعلم في الفهم ،فإذا تهاون ولم يفهم مرة أومرتين يعتاد ذلك ،فال يفهم الكالم اليسير،
وقال فيه« :ال يكتب المتعلم شيئا ال يفهمه ،فإنه يورث كالل الطبع ،ويذهب الفطنة».

 5ـ االعتناء بدراسة الكتب الدقيقة العميقة في المرحلة العالية ،فإن دراستها تورث الملكة
العلمية في دارسها بعناية ،وتشحذ ذهنه ،وتدربه على التحقيق والتدقيق في المسائل
العلمية ،وتساعده على فهم كتب السابقين والالحقين ،وتعينه على حل عباراتها المغلقة،
وعلى االطالع على ما حوته من النكت والدقائق.

قال محمد بن أبي بكر الشهير بساجقلي زاده« :إن غرض الطالب أمران:

أحدهما :معرفة قواعد الفن ،واآلخر تشحيذ الذهن ،وبعض الكتب يقرأ لمعرفة القواعد،
فينبغي للطالب أال يطلب عند قراءته الوجوه الدقيقة ،لئال يعوقه عن إتمامه ،وعن أصول
مسائله ،وبعض الكتب يقرأ لتشحيذ الذهن ،فينبغي للطالب أال يطلب إتمامه –أي إتمام
الكتاب الذي يقرأه لهذا الغرض ـ بالدرس ،بل يطلب الغوص إلى أعماقه ،وإعمال قوته
الناظرة بدرك الوجوه الخفية ،فإن قراءة كراس موجز منه إلى تمام سنة خير من قراءة
جميعه إلى تمام السنة».
 6ـ االعتناء بفهم دقائق العلوم ولطائفها وغوامضها وأسرارها ،ومعرفة فتاوى األحوال
االستثنائية ،والتفرقة بينها وبين فتاوى األحوال العادية ،وبهذا الفهم والمعرفة والتفرقة

( ((17مناقب الشافعي (.)2/142
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يتفاضل العلماء ،وتتفاوت رتبهم ،وأما معرفة القواعد العامة للعلوم ومعرفة األحكام
العامة ،ومعرفة فتاوى األحوال العادية فال تتفاوت مراتب العلماء فيها إال قليال.

قال اإلمام سفيان الثوري« :العلم رخصة من عالم يدفع بها حرجا عن األمة ،وأما األحكام
العامة فيعرفها كل الناس».

وقال الزمخشري في مقدمة الكشاف« :اعلم أن متن كل علم وعمود كل صناعة طبقات
العلماء فيه متدانية ،وأقدام الصناع فيه متقاربة أو متساوية ،إن سبق العالم العالم لم يسبقه إال
الصانع لم يتقدمه إال بمسافة قصيرة ،وإنما الذي تباينت فيه
الصانع
بخطى يسيرة ،أو تقدم
َ
ُ
الرتب ،وتحاكّت فيه الركب ،ووقع فيه االستباق والتناضل ،وعظم فيه التفاوت والتفاضل،
حتى انتهى األمر إلى أمد من الوهم متباعد ،وترقى إلى أن عُدَّ ألف بواحد ،ما في العلوم
والصناعات من محاسن النكت والفقر ،ومن لطائف معان يدق فيه مباحث للفكر ،ومن
غوامض وأسرار ،محتجبة وراء أستار ،ال يكشف عنها من الخاصة إال أوحدهم وأخصهم،
وإال واسطتهم وفصهم ،وعامتهم عماة عن إدارك حقائقها بأحداقهم ،عناة في يد التقليد ال
يمن عليهم بجز نواصيهم وإطالقهم».

( )16تربية استعداد النقد في الطالب مع التربية على األدب فيه
من المهمات للمعلم المربي أن ينمي في أصحابه ـ في المرحلة العالية ـ المرحلة الجامعية
فما فوقها ـ االستعداد للنقد فيما يقرؤونه ويسمعونه ،وهذا يحتاج مع التربية عليه إلى أمور
أخرى مهمة:

وهي :المعلومات الصحيحة المنظمة المتماسكة المتعلقة بموضوع النقد ،وهذا ما يعبر
عنه باألرضية الصلبة ،ثم ذكاء ثاقب ،ويقظة ،ووثوق بالنفس ،حتى يتيسر للطالب أو األستاذ
استخدام معلوماته ومحفوظاته في تقويم ما يقرأه أ ويسمعه صحة وخطأ ،قوة وضعفا ،وحتى
يستعمل عقله وذكاءه وال يتهم معلوماته أمام ما يعرض أمامه من أقوال وآراء.
وهذا مما يساعده على فهم النصوص من الكتاب والسنة ،ومن كالم العلماء فهما
صحيحا ،ال يجمد عند ظاهرها ،وال يؤولها تأويال يعطلها ،فال يجمد عند النص على حرفيته،
وال يلوي النص ليتمشى مع ما يحاول االستدالل به عليه.
كما يساعده على تقليب وجوه النظر لفهم النص على تقدير صحته من الخطأ المطبعي،
فإن لم يتيسر للطالب فهمه ينتقل إلى تقليب النظر على افتراض خطأ مطبعي فيه ،وهذا أمر
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مهم في أيامنا هذه التي كثر فيها طباعة الكتب بدون عناية بها وبالتصحيح الدقيق لها قبل
طبعها.
ثم إنه ال بد للعالم ـ مع تربية الطالب على االستعداد للنقد ـ أن يربيه على األدب مع
العلماء السابقين آباء العلم وأجداده ،وعلى استعمال األلفاظ اللطيفة والتعبيرات اللينة عندما
ينتقد أحدهم ،وأن يبتعد عن استعمال األلفاظ الفظة النابية.

وعلى طالب العلم أن يسير على هذا النهج األدبي ،ويراعي أدب الخالف وأدب الحوار،
حتى مع المعاصرين والمخالفين.

اإليمان،
وهذا هو منهج القرآن الكريم ،في محاجته لغير المسلمين َ وفي دعوتهم إلى
َْ
َ َّ
ُ َ َ ُ
ً
﴿وإِنا أ ْو ِإيَّاك ْم ل َعلى هدى أو فِي
حيث أرشد اﷲ تعالى نبيه محمدا ﷺ أن يخاطبهم بقوله:
َضلاَ ل ُ
ين﴾( ((17حيث أورد الكالم على وجه اإلبهام ،ولم يخاطبهم بإنّا على هدى وأنتم
ب
م
ٍ ِ ٍ
في ضالل مبين.
َ
َ
َ
لاَ
لاَ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ْ ْ
َ
َ َ
وكذلك أرشده إلى أن يخاطبهم بقوله ﴿ :قل ت ْسألون ع َّما أج َرمنَا َو ن ْسأل ع َّما
َْ ُ َ
تع َملون﴾( ،((17حيث إن المقابلة بـ»ال تسألون عما أجرمنا» يقتضي أن يكون التعبير« :وال
نسأل عما أجرمتم» ،فعدل عن هذا التعبير الذي تقتضيه المقابلة إلى «وال نسأل عما تعملون»
رعاية ألدب الحوار والخالف.
َ
َّ
َ
لاَ ْ
وحكى قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة بقولهَ :
﴿و َما ِل َي أعبُ ُد ال ِذي ف َط َر يِن
َ
َ ُ
َوإِليْ ِه ت ْر َج ُعون﴾( ((17مع أن مقصوده« :ما لكم ال تعبدون الذي فطركم» بقرينة قوله« :وإليه
ترجعون».

عبر بهذا التعبير حتى ال يواجههم بأنهم ال يعبدون الذي فطرهم ،و ُي ْظ ِه َر لهم أنه يحب لهم
ما يحب لنفسه ،وحتى يكون التعبير أدعى إلى االستجابة للدعوة وقبولها.
وفي هذه اآليات من اللطف واللين مع المخالف ما ال يخفى على أحد.

وهذا أسلوب عظيم من أساليب الحوار والدعوة إلى اﷲ تعالى.

وهذا هو هدي النبي ﷺ في حواره مع الموافق والمخالف ،وفي الدعوة إلى ما جاء به،
وعلى هذا األسلوب سار علماء األمة سلفا وخلفا ،إال من شذ منهم.
( ((17سبأ. 24 :
( ((17سبأ. 25 :
( ((17يس. 22 :
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( )17معايشة طالب العلم عصره
من مهمات الشيخ والمعلم أن ينبه تالميذه على معايشة عصرهم في عامة نواحيه ،ويدربهم
على ذلك ،إذ البد لطالب العلم من معايشة عصرة وواقع الحياة والمعامالت الجارية فيه.

ويقبح به أن يكون غافال عنها فاقدا لليقظة والوعي والمعاصرة ،وال مكان لطالب العلم
المغفل في أيامنا هذه ،فقد كان من هدي النبي ﷺ «أن يسأل الناس عما في الناس» ،كما ورد
في حديث ابن أبي هالة الطويل في الشمائل.

وقد جاء عن اإلمام محمد بن الحسن الشيباني أنه كان يذهب إلى الصباغين ويسأل عن
معامالتهم وما يدور بينهم ،وهذا من كمال فقهه وورعه في دين اﷲ تعالى.
قال الكوثري« :كان يريد التعرف على وجوه التعامل بين أرباب الصناعات ،ومعرفة
وجوه الفرق بين العرف القديم والعرف الجديد الطارئ ،حتى يسلم كالمه من الخطأ في أي
ناحية من نواحي الشرع»(.((17
وفي هذه المعايشة للعصر فوائد جمة.

منها :أن تكون أقواله وفتاواه محكمة مسددة ،ألنه يتكلم عن معرفة وخبرة للواقع والحياة.

ومنها :أن ال ُيتغفل من قبل بعض الناس ذوي النوايا السيئة الذين يحاولون تصيد الفتاوي
لتسويغ ما هم عليه ،أو ما ينوون القيام به مما هو غير صحيح وال جائز في الشرع.
ومنها :أن تكون عنده خبرة مما يجري على أرض الواقع مما يحاك ضد اإلسالم من
المؤامرات والمذاهب واآلراء الفاسدة المضادة لإلسالم ،ومن اآلراء والمذاهب المنحرفة
حاول إلصاقها باإلسالم ،ومن الشبه والشكوك المثارة ضد أصول اإلسالم أوفروعه،
التي ُي َ
وذلك حتى يتيسر له التسلح بالعلم الصحيح الذي يستطيع عن طريقه القضاء على هذه
المذاهب الفاسدة واآلراء المنحرفة ،ودفع هذه الشبه والشكوك وبيان فسادها.

( )18االلتزام بمنهج جماهير األمة والحذر من شذوذات العلماء

من مهمات األستاذ المربي أن يوجه أصحابه دائما إلى االلتزام في العلم والعمل والفتوى
بمنهج جماهير علماء األمة في المسائل الكلية والجزئية ،وأن يحذرهم من اآلراء الشاذة
المنقولة عن بعض أئمة السلف ،وما يسمى بنوادر العلماء وشذوذاتهم وزالتهم.
( ((17بلوغ األماني (.)44
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واألصل في هذا الباب قول النبي ﷺ « :الحالل بين والحرام بين ،وبينهما أمور مشتبهات
ال يعلمهن كثير من الناس ،فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ،ومن وقع في
الشبهات وقع في الحرام ،كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ،أال وإن لكل ملك
حمى ،أال وإن حمى اﷲ محارمه ،أال وإن في الجسد مضغةإذا صلحت صلح الجسد كله،
وإذا فسدت فسد الجسد كله ،أال وهي القلب»(.((17
اآلجري إلى عمر بن الخطاب رضي اﷲ عنه أنه قال« :ثالث مضالت :أئمة مضلة،
وأسند
ّ
(((17
وجدال منافق بالقرآن ،وزلة عالم» .
وقد اشتهر عن اإلمام عبد الرحمن بن مهدي أنه قال« :ال يكون إماما في العلم من أخذ
بالشاذ من العلم ،وال يكون إماما في العلم من روى عن كل أحد ،وال يكون إماما في العلم
من روى كل ما سمع»(.((18
وروى البيهقي عن بن سريج عن القاضي إسماعيل بن إسحق إمام المالكية في العراق أنه
ص من زلل
الر َخ ُ
قال« :دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا فنظرت فيه ،وكان قد ُجمع له ُّ
العلماء ،وما احتج به كل منهم لنفسه ،فقلت له :يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق،
السك ََر
فقال المعتضد :لم تصح هذه األحاديث؟ قلت :األحاديث على ما رويت ،ولكن من أباح َّ
ـ يريد النبيذ ـ لم يبح المتعة ،ومن أباح المتعة ،لم يبح الغناء والسكر ،وما من عالم إال وله زلة،
ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه» ،فأمر المعتضد ُفأحرق ذلك الكتاب(.((18

قال اإلمام تاج الدين السبكي عن المفتي الذي يسهل أمر الشرع ويرخص لبعض األمراء
ما لم يرخص لغيرهم« :هذا من عالمات االستهانة بدين اﷲ تعالى....و َم ْن هذا حاله يؤول
والعياذ بالله تعالى ـ إلى الزندقة»(.((18
ونقل عن الكرابيسي تلميذ اإلمام الشافعي وراوي مذهبه أنه قال ـ بعد أن حكى أقواال
شاذة لبعض السلف ـ« :فإن قال قائل :هؤالء من أهل العلم ،قيل له« :إنما يهدم اإلسالم زلة
عالم ،وال يهدمه زلة ألف جاهل»(.((18
قال األمام الشاطبي« :فصل :إن زلة العالم ال يصح اعتمادها من جهة ،وال األخذ بها
تقليدا له ،وذلك ألنها موضوعة على المخالفة للشرع ،ولذلك عدت زلة ،وإال فلو كانت

( ((17البخاري (.)52
( ((17تحريم النرد (.)170
( ((18رواه ابن عبد البر في الجامع ( )1539والخطيب أيضا في الجامع (.)1362
( ((18السنن (.)10/211
( ((18معيد النعم ومبيد النقم (.)81
( ((18الطبقات الكبرى (.)2/125

رغلا دمحأ نب حلاص د محم /مُّلعتلاو ميلعَّتلا جهنمو مِّلعتملاو ملاعلا بدأ

319

معتدا بها لم تجعل لها هذه الرتبة ،وال نسب إلى صاحبها الزلل فيها ،كما أنه ال ينبغي أن
ينسب صاحبها إلى التقصير ،وال أن يشنع عليه بها ،وال ينتقص من أجلها ،أو يعتقد فيه
اإلقدام على المخالفة بحتا ،فإن هذا كله خالف ما تقتضي رتبته في الدين.

وال يصح اعتمادها أي ـ الزلة ـ خالفا في المسائل الشرعية ألنها لم تصدر في الحقيقة
عن اجتهاد ،وال هي من مسائل االجتهاد ،وإن حصل من صاحبها فهو لم يصادف فيها محال،
فصارت في نسبتها إلى التشريع كأقوال غير المجتهدين ،وإنما يعد في الخالف األقوال
الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة كانت مما يقوى أويضعف.
فإن قلت :فهل لغير المجتهد من المتفقهين في ذلك أي ـ في تمييز ما كان خالفا معتبرا
مما هوغير معتبرـ ضابط يعتمده أم ال؟
فالجواب:أن له ضابطا تقريبيا وهو أن ما كان معدودا في األقوال غلطا وزلال قليل جدا
في الشريعة ،وغالب األمر أن أصحابها منفردون بها ،قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر ،فإذا
انفرد صاحب قول عن عامة األمة فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد األعظم من المجتهدين
ال من المقلدين»(.((18

( )19إقرار أهل كل مذهب وبلد على ما هم عليه من العلم والعمل وعدم
التعصب للمذاهب والمشارب
من مهمات المربي الحكيم أن يربي أصحابه على الحكمة في تعاملهم مع الناس ،وأن
يقروا أهل كل بلد ومذهب على ما هم عليه من العلم والعمل والفتاوي واألقضية ،ما
ّ
داموا على خير وعمل صالح يتفق مع توجه إسالمي معتبر عند جمهور علماء المسلمين،
ويحذرهم عن أن يشوشوا عليهم ،فيدْ عوهم إلى غير ما هم عليه ،ويحاولوا نقلهم إليه ،وإن
كان غير ما هم عليه أرجح مما هم عليه.
وهذا هو هدي السلف الصالح من إقرار الناس على ما هم عليه ،وعدم تشويشهم وعدم
التعصب لمذهب معين أو مشرب معين.

روى الدارمي في سننه في باب اختالف الفقهاء أن حميد الطويل قال للخليفة الراشد
عمر بن عبد العزيز :لو جمعت الناس على شيء ،فقال :ما يسرني أنهم لم يختلفوا .قال :ثم
كتب إلى اآلفاق ـ أوإلى األمصارـ ليقض كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم(.((18
( ((18الموافقات ( 4/170ـ .)173
( ((18سنن الدارمي (.)1/151
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وروى ابن سعد عن شيخه الواقدي قال« :سمعت مالك بن أنس يقول :لما حج أبوجعفر
المنصور دعاني فدخلت عليه ،فحدثته وسألني فأجبته ،فقال :إني قد عزمت أن آمر بكتبك
هذه التي وضعتها ـ يعني الموطأ ـ فتنسخ نسخا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين
منها نسخة ،وآمرهم أن يعملوا بما فيها فال يتعدوه إلى غيره ،و َيدَ ُعوا ما سوى ذلك من هذا
العلم المحدث ،فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم.

قال :فقلت :يا أمير المؤمنين ال تفعل هذا ،فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل ،وسمعوا
أحاديث ،ورووا روايات ،وأخذ كل قوم بما َس َب َق إليهم ،وعملوا به ،ودانوا به من اختالف
الناس وغيرهم ،وإن ردهم عما اعتقدوه شديد ،فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل أهل
بلد منهم ألنفسهم .فقال« :لعمري لو طاوعتني على ذلك ألمرت به»(.((18
وفي رواية زبير بن بكار نقلها ابن عبد البر أن مالكا قال ألبي جعفر« :قد رسخ في قلوب
أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به ،ور ّد العامة عن مثل هذا عسير»(.((18

وفي كالم اإلمام مالك هذا إقرار اختالف الصحابة وعلماء األمة من بعدهم على ما
اختلفوا فيه ،ورفض حمل الناس على مذهب واحد ،واحترام آراء األئمة اآلخرين ،وترك
الناس على ما هم عليه ما داموا على وجه شرعي ،وعدم تشويش واقعهم عليهم ،وعدم
التعصب للمذهب والرأي.

وروى الخطيب البغدادي عن اإلمام سفيان الثوري رضي اﷲ تعالى عنه أنه قال« :إذا
رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فال تنهه»(.((18

وروي عن عبد اﷲ بن المبارك أنه قال« :إني ألسمع الحديث فأكتبه وما من رأيي أن أعمل
به وال أن أحدث به ،ولكن اتخذه عدة لبعض أصحابي ،إن عمل به أقول :عمل بالحديث»(.((18

فانظر ـ رعاك اﷲ ـ إلى هذا اإلنصاف ،وهذا التسامح ،وهذا النظر الواسع ،وعض عليه
بالنواجذ.

وفي ترجمة إسحق بن راهويه قال أحمد« :لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحق وإن
كان يخالفنا في أشياء ،فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا»(.((19
( ((18طبقات ابن سعد (.)440
( ((18االنتقاء (.)81
( ((18آداب الفقيه والمتفقه ( 760ـ .)761
( ((18الكفاية (.)402
( ((19سير أعالم النبالء (.)11/371

رغلا دمحأ نب حلاص د محم /مُّلعتلاو ميلعَّتلا جهنمو مِّلعتملاو ملاعلا بدأ

321

المقصد الثالث
منهج تنشئة طالب العلم وتكوينه
( )1ضرورة المنهج لتنشئة طالب العلم وأهدافه
النهج والمنهج والمنهاج لغة :الطريق البين الواضح المسلوك.

من المقرر أن النجاح في األعمال المهمة ،وال سيما البعيدة المدى منها ال يتم إال بوضع
خطة صحيحة واضحة المعالم لهذه األعمال ،ولمراحلها ،وهذا ما نقصده بالمنهج هنا،
ومن أهم هذه األعمال وأشقها وأبعدها مدً ى صناعة طالب العلم ،فال تتم هذه الصناعة ،وال
تنجح هذه العملية المهمة بدون وضع خطة صحيحة ،وتقرير منهاج قوي متكامل لها ،وقد
اهتم علماء اإلسالم في القديم والحديث بهذا األمر أعظم اهتمام ،وأولوه من العناية ما هو
جدير بها.

ونحن في بحثنا هذا نحاول أن نأتي على ما قرروه في هذا المجال ،مع إضافة ما فتح اﷲ
تعالى علينا إلى ما قرروه.
والمقصود من وضع هذا المنهج أن يسير المعتنون بتنشئة طالب العلم عليه ،وينجحوا
في مهمتهم هذه ،ويسدوا عن طريقها حاجة المجتمعات اإلسالمية ،ويقوموا بفرض الكفاية
عنهم .هذا هو هدف المنهج.
ومما يجدر تقديمه على بيان المنهج أن المجتمعات اإلسالمية ،بحاجة ماسة إلى ثالثة
أنواع من طالب العلم ،وثالثة أصناف منها مترتبة:

 1ـ بحاجة إلى عدد وفير من طالب العلم النبهاء ،يقومون بوظيفة الدعوة إلى اﷲ تعالى،
وتبليغ اإلسالم ،ويقومون بوظيفة الوعظ والتذكير ،ويقومون بوظيفة المنابر والمحاريب.
 2ـ بحاجة إلى عدد كبير من العلماء المتمكنين في علمهم ،يفتونهم بحكم اﷲ تعالى في
مهماتهم ،ويبينون األحكام التي يحتاجها العامة .وقال الفقهاء :يحرم على اإلمام إخالء
مسافة ال َعدوى عن هذا العالِم ،وهي المسافة التي يمكن الذهاب إليها من الغداة ،والعودة
منها إلى المنزل ليال.

 3ـ بحاجة إلى طائفة أعلى في تمكنها واختصاصاتها العلمية ،تقوم هذه الطائفة بإزالة الشبه،
وإلزام المعاندين ،وإرشاد المسترشدين ،وتحل المسائل المغلقة ،وتجيب على المسائل
المشكلة ،سواء كانت متعلقة بالعقيدة أو بالفقه أو بغيرهما ،و ُي َس ِّمي الفقهاء صاحب هذا
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المنصب العلمي بـ»المنصوب َّ
للذب» ،وهي تسمية دقيقة ،وحكموا بحرمة إخالء اإلمام
مسافة القصر عن مثل هذا العالم.

ثم إن هذا التصنيف الثالثي ليس تقسيما حقيقيا ال تتداخل فيه األقسام واألصناف ،بل هو
تصنيف تقريبي تتداخل فيه األقسام والمهمات واألعمال.

فعلى رعاية تنشئة هذه األصناف الثالثة من علماء األمة يجب أن توضع المناهج الدراسية،
وتؤسس المؤسسات التعليمية.

ثم إن هذا المؤتمر لم ين َّظم لوضع منهج تعليمي للمؤسسات التعليمية الرسمية التقليدية،
ألن الغالب على أهداف هذه المؤسسات من جهة الدولة هو تخريج إداريين للدولة،
ِ
ُ
والعمل.
الحصول على الوظائف الرسمية
ومو َّظفين لها ،ومن جهة الطالب وأولياء أمورهم

والهدف العلمي فيها ضعيف ،وهذه المؤسسات ال تصلح لها المناهج التعليمية القوية
األصيلة ،وال يرغب فيها معظم طالبها ،بل ينزعجون منها ،وال يستطيعون مواصلة الدراسة
عليها ،وال االستمرار فيها.

بل الهدف من هذا المؤتمر وضع منهج تعليمي تربوي لمؤسسات خاصة تهدف إلى
تنشئة طالب علم ُّ
أقل أحوالهم أن يكونوا ملمين بالعلوم اإلسالمية كلها ،واقفين على أسسها
وأصولها وخطوطها العريضةُ ،يصنع منهم علماء األمة ومربوها وقادتها ومعلموها.
وهذا الهدف أو هذا العمل يحتاج إلى منهج صحيح أصيل قوي متكامل ،منهج يجمع بين
القديم والحديث ،ويدمج المعاصرة باألصالة ،وال نقول :يجمع بين األصالة والمعاصرة.
وهذا هو ما نتكلم عنه.

ومما يجدر التنبيه عليه أني أعبر في هذا البحث بالمرحلة االبتدائية والمتوسطة والعالية،
وأقصد بالمرحلة العالية مرحل َة الجامعة فما بعدها ،وبالمتوسطة المرحل ّة التي تعقبها مرحل ُة
الجامعة ،وباالبتدائية المرحل َة التي تعقبها المتوسط ُة ،وهي مراحل تقريبية وليست تحديدية.

( )2سرد مواد المنهج المتكامل لكل المراحل
نسرد مواد المنهج المتعلقة بكل المراحل ،وال نفصلها إلى فصول ثالثة على حسب المراحل
الثالثة ،ألن تحديد المراحل أمر تقريبي ،ال يمكن فصل إحداها عن األخرى فصال كامال،
ولكنا نراعي الترتيب للمواد على حسب المراحل قدر ما يتيسر لنا ،وإليك هذه المواد:

 1ـ انتخاب طالب من أهل الذكاء والرغبة والجد والحيوية والنشاط.
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 2ـ انتخاب أساتذة متمكنين في مادتهم ،عاملين لوجه اﷲ ،يجيدون طرق التعليم ،وإلقاء
الدروس ،وعرض المعلومات المتعلقة بالدرس ،ويجمعون بين األصالة والمعاصرة،
ويحسنون التعامل مع الطالب ،ويكونون أسوة حسنة بين طالبهم ،وقدوة طيبة
لمجتمعاتهم ،وذلك ألن العلوم اإلسالمية البد أن تقترن بالتربية ،وحاجة التربية إلى
األسوة الحسنة ،والقدوة الصالحة ،أكثر من حاجتها إلى التلقين والوعظ والتذكير.
 3ـ ثم يأتي الدور للمنهج الصحيح الذي ُين ََّشأ عليه طالب العلم ،وعالم المستقبل ،واألصل
في صحة هذا المنهج وجودتِه جود ُة المقررات الدراسية فيه ،وترتيبها ،والتدرج فيها على
حسب مراحل الطالب بحيث يتناسب المقرر في كل مرحلة مع مستوى الطالب في تلك
المرحلة.
هذا هو مجمل المنهج.

واألصل فيه هو األستاذ؛ مستواه وحسن اختياره وانتقائه ،ألنه هو الذي ُيحسن انتخاب
الطالب ،وهو الذي ُيجيد تقرير المقررات وترتيبها ،والتدرج في هذا الترتيب ،وهو الذي
ينشئ الطالب ويعلمهم ويربيهم.
ومن أجل ذلك نرى ونشاهد أن مستوى المؤسسات التعليمية ،في ارتفاع مستواها
وانخفاضه ،وفي نجاحها وإخفاقها يتوازى تماما مع مستوى األساتذة فيها ،فإذا كنا قد
نجحنا في اختيار األساتذة وانتخابهم وانتقائهم نكون قد نجحنا في حل مشكلة التعليم،
أو أزمة التعليم التي يعاني منها العالم اإلسالمي ،بنسبة نجاحنا في اختيار األساتذة
وانتخابهم وانتقائهم.

فإ ًذا البد أوال وقبل كل شيء من التركيز على األساتذة والمعلمين ،وتنشئة جيل رفيع
المستوى العلمي والتربوي منهم.

 4ـ هذه المدارس أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية ينبغي أن تكون داخلية مجانية ،يبيت
فيها الطالب ،ويتناولون الطعام من مطبخها مجانا ،فالبد أن تهيأ لها العمارات المناسبة
لنشاطها.

 5ـ وينبغي أن تنظم فيها أوقاتهم للحفظ ،والمطالعة ،وتكرار الدروس وتكرار المحفوظات،
والمذاكرة للدروس مع زمالء الدراسة ،واالستراحة ،والطعام ،والمنام ،ويخصص فيها
ما بعد صالة الصبح لألذكار والمأثورات من أذكار الصباح.
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وأن يتا َبع هذا النظام من قبل مشرفين عليه ،وينبغي أن يكون المشرفون من أهل العلم،
حتى يراجعهم الطالب فيما أشكل عليهم أو اختلفوا فيه ،أو ُينتخب المشرفون من
الطالب ممن يجيدون اإلشراف واإلدارة.
وبمبيت الطالب في سكن المدرسة وتنظيم أوقاتهم والحفاظ على هذا التنظيم بصرف
أوقاتهم في الحفظ ،والمطالعة ،والمذاكرة ،والتكرار للدروس والمحفوظات تتمكن
العلوم عند الطالب ،وترسخ في عقولهم ،ويتيسر لهم االختصار من مدة الدراسة.

 6ـ التعليم اإلسالمي من أجل كثرة علومه ومواده ومتمماته ،ومن أجل سعة معظم هذه
العلوم ودقتها وعمقها ال ُيكتفى فيه بالوقت القصير ،وال بالوقت المتوسط ،بل البد فيه
والتقصير من مدة الدراسة تقصير من قامة العلم ،وحائل دون تمدد
من زمان طويل.
ُ
جذوره وتعمقها.
هذا هو األصل والعادة الغالبة التي قاربت االطراد في تحصيل العلم.

نعم هناك أفراد من أفذاذ العصور ذكاء ،ونوابغ الدهور حفظا اكتفوا في تحصيل العلوم
وبلوغ مرتبة اإلمامة فيها بوقت قصير بالنسبة إلى مدة العادة الغالبة ،وهؤالء من نوادر
العصور وشوا ّذها.

 7ـ البد من تكثير األساتذة ذوي االختصاصات المختلفة في هذه المدارس ،كما البد من
تعدد أصحاب االختصاص الواحد منهم فيها ،حتى يغني هذا عما كان السلف يعتنون
به ويركزون عليه ،ويعدونه أساسا في تحصيل العلم من الرحلة في طلب العلم ،وتكثير
الشيوخ.

 8ـ األولى بالدروس العلمية اإلسالمية أال تكون على نظام الصفوف الدراسية التي تحتوي
على أفراد كثيرة ،كما هو الحال في المدارس والجامعات الرسمية ،بل تكون على نظام
الحلقات المكونة من أفراد قليلة ،حتى يستطيع األستاذ مواجهة كل واحد من الطالب
ومخاطبته إياه ،واختبار مستواه واختبار فهمه للدرس في أثناء الدرس ،وحتى يتيسر لكل
واحد من أفراد الحلقة أن يوجه االستفسارات واألسئلة ألستاذه ،وأن يناقشه في بعض
مواد درسه ،واألفضل أن تكون هذه الحلقات في المساجد.

 9ـ البد أن يقرر في المرحلة االبتدائية دراسة المختصرات المشتملة على أمهات مسائل
العلوم المحتوية للخطوط العريضة فيها ،مع العناية بحفظها وإتقانها فهما.
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 10ـ والبد من مزيد العناية بالمرحلة االبتدائية ألنها القاعدة واألساس للمراحل التالية ،فإذا
كان األساس قويا صلبا يكون البناء عليه محكما سامقا ،وإذا كان األساس رخوا هشا
يكون البناء عليه ضعيفا منخفضا ،عرضة للتشقق واالنهيار.
وهذا هو األساس فيما يعاني منه العالم اإلسالمي من أزمة التعليم ،وضعف مستوى
وضعف مستوى معظم
الدارسين في مدارسه ومعاهده ،وضعف المتخرجين منها،
ُ
األساتذة والدكاترة فيها ،هو رخاوة القاعدة العلمية وضعف األساس وهشاشته.

 11ـ أن ُيعتنى في مرحلتي االبتدائية والمتوسطة بجمع المعلومات ،وترسيخها في أذهان
الطالب ،أكثر من العناية بتحقيق المسائل والتعمق فيها ،وأن ُيربط بين هذه المعلومات
وحياة الطالب قدر اإلمكان.

 12ـ وأن يركز فيهما على الكتب األصيلة القديمة االبتدائية والمتوسطة المستوى أكثر من
التركيز على الحديثة ،والمذكرات التي يكتبها األساتذة.
 13ـ ينبغي في المرحلة المتوسطة العناية بحفظ المتون المتوسطة المستوى من العلوم التي
يدرسها الطالب كاأللفيات.
ُخصص قاعات لحفظ
 14ـ االهتمام بعد حفظ المتون بتكرارها حتى ال ينساها الطالب ،وت َّ
المتون وتكرارها.
 15ـ االعتناء بالحفظ مع االهتمام بتنمية الملكة النقدية.

 16ـ االهتمام بمذاكرة الطالب للدروس فيما بينهم وتخصيص قاعات لذلك.
 17ـ أن ُيكتفى من الدروس بقدر ما يتحمله استعداد الطالب ويتقنه.

 18ـ االعتماد على دراسة الكتب القديمة ،واتخاذها أساسا للدراسة ال سيما في المرحلة ما
بعد المتوسطة.

 19ـ ينبغي أن يركز في المرحلة المتوسطة والعالية على ربط المعلومات النظرية بدروس
تطبيقية ،وأن يربط بين التعليم الديني وقضايا العصر ،حتى يعيش الطالب القضايا التي
يدرسها ،ويتدرب على إيجاد حلول لمشكالتها.

 20ـ االهتمام بالمحادثة باللغة العربية وباإلنشاء بها.
 21ـ االهتمام بتعلم اللغات األجنبية.
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 22ـ أن ُيعتنى بأن يكون الطالب ملما بما تحتاج إليه العلوم اإلسالمية من العلوم البشرية
واالجتماعية ،والكونية والرياضية.
 23ـ تعلية همة الطالب ،والتركيز على حفاظه على الوقت وعلى استغالله.

 24ـ تعزيز الوازع العلمي ،والتدريب على البحث فيما بعد المرحلة االبتدائية.

 25ـ كتابة الدروس في المرحلة االبتدائية ،وتلخيص الدروس اليومية كتابة في المرحلة
المتوسطة والعالية.

 26ـ أن ُيعتنى بتكوين شخصية الطالب ،وتنمية مواهبه وقدراته الفكرية ،وبمناقشة القضايا
التي يواجهها الطالب ،أو يعيشها ،أو يعاني منها.
 27ـ اإلجابة على القضايا واألسئلة التي تحير الطالب وتقلقه.

 28ـ إتاحة الفرصة للطالب لمناقشة هذه القضايا وعرض هذه األسئلة ومناقشة األجوبة
عليها ،حتى تتكون شخصيته العلمية ،وتتنمى قدراته الفكرية.

 29ـ كتابة بحث قصير أو متوسط في موضوع علمي يتناسب مع مستوى المرحلة في كل
من مرحلتي المتوسطة والعالية تحت إشراف أستاذ خبير بالموضوع وبأساليب التأليف.
 30ـ التركيز على تحقيق المسائل والتدقيق فيها ،وتدريب الطالب على هذا األمر في المرحلة
ما بعد المتوسطة ،ومن أهم وسائله دراسة الكتب المعمقة بفهم وعناية.
 31ـ ابتعاث الطالب إلى البلدان األخرى لمدة سنة أو سنتين لتطوير الخبرات والتجارب
العلمية والثقافية ،وتعلم اللغات وتطوير الخبرات اللغوية ،إذا اقتضت الحاجة ذلك.

 32ـ االعتناء بدراسة الكتب الدقيقة العميقة في المرحلة العليا مرحلة الجامعة فما فوقها،
وإدراج مجموعة منها في هذه المرحلة ضمن المناهج التعليمية ،فإن دراستها تورث
الملكة العلمية في دارسها باهتمام وعناية ،وتشحذ ذهنه ،وتدربه على التحقيق والتدقيق
في المسائل العلمية ،وتساعده على فهم كتب السابقين والالحقين ،وتعينه على حل
عباراتها المغلقة ،وعلى االطالع على ما حوته من النكت والدقائق ،كما تساعده على فهم
دقائق العلوم ولطائفها وغوامضها وأسرارها ،التي بمعرفتها يتفاضل العلماء ،وتتفاوت
رتبهم ،وتتباين مستوياتهم العلمية.
قال ساجقلي زاده المرعشي« :تشحيذ الخاطر مستحب بل فرض كفاية –والله أعلم ـ
ألن الخاطر آلة للدين ،فيستحب أو يفرض كفاية قراءة بعض النسخ –الكتب ـ الدقيقة
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يحصل به تشخيذ الخاطر على عالم مدقق يخوض
من العلوم الشرعية أو اآللية على وجه ُ
في الدقائق ،وهو أعز من الكبريت األحمر»(.((19

 33ـ تعزيز النزعة النقدية عند الطالب في هذه المرحلة ،وتحصيل الثقة بالنفس عنده،
ِ
واالعتداد بما تجمع عنده من القواعد والمعلومات ،وتدريبه على الحوار والنقاش
والنقد.
ِ
وتكوين الشيخ عقلي َة النقد عند الطالب وتوريثِها إياه،
ومن أهم وسائله بعد التأهل له،
دراس ُة الكتب القديمة الجدلية النقدية ،ومن أهم الكتب التي التقيت بها في هذا المجال
كتاب «شرح العمدة» لإلمام ابن دقيق العيد ،كما أن من وسائل التدريب والتدرب على
النقد دراسة الكتب الضعيفة المستوى التي فيها مجال للنقد كثيرا ،مع نقد هذه المواد
أو النصوص من عالِم ناقد بصير بالنقد خبير بطرقه ،فبدراسة هذين النوعين من الكتب
يتدرب الطالب على النقد ،وتتكون عنده الملكة النقدية ،وتقوى فيه رويدا رويدا وشيئا
فشيئا.

ثم إن النقد ال يجوز إال للمتأهل له والبد مع التأهل له من الحذر الشديد فيه ،فإنه مزلة
مدحضة ،فكم من ناقد تورط في أخطاء جسيمة ،وسقط في أغالط عظيمة ،والبد فيه بعد
ذلك من اإلنصاف ورعاية األدب واللطف في التعبيرات التي تستعمل في النقد.

وقد ابتلي المسلمون في هذا العصر بناس ليسوا من أهل العلم ،بل هم من أنصاف
المتعلمين ،أو من أرباع المتعلمين ،أو من المثقفين ثقافة إسالمية أو ثفافة عامة يتعدون
أطوارهم ،ويتطاولون على بعض كبار العلماء وأئمة الدين ،وينتقدونهم جهال وسفها،
بل بلغ الحد إلى كثير منهم إلى التطاول على األحاديث المجمع على صحتها ،ونقدها،
وردها بعقولهم السقيمة وآرائهم العقيمة ،والجنون فنون.
ِ
الجهل المركب ،والجاهل –كما يقولون ـ جسور،
وهذه الجريمة الشنعاء هي نتيجة
ِ
واإلعجاب بالنفس الذي هو أصل األمراض القلبية ،وأساس العلل النفسية ،كما أنها
نتيجة عدم مجالسة العلماء واألخذ عنهم .و»رحم اﷲ امرأ عرف قدره فلم يتعد طوره».

وفي المقابل يوجد في الساحة العلمية ناس من أفاضل العلماء وكبارهم ،وقد يكونون
موسوعيين في شتى العلوم اإلسالمية ،مؤهلين للنقد العلمي ومستعدون لإلبداع علميا،
لكنهم يفتقدون االستعداد النفسي له ،وال يرون ألنفسهم حق النقد واإلبداع ،الستحكام
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التقليد للسابقين فيهم ،من أجل عدم توريث شيوخهم لهم هذا األمر ،وعدم تدربهم
عليه ،ولنشأتهم في بيئة وجو استحكم فيه التقليد ،واعتقادهم أنه ما ترك األول لآلخر.
مع أن العلوم اإلسالمية لم تنشأ ولم تتطور ولم تكتمل إال نتيج ًة لحرية التفكير ولإلبداع
والنقد .وعلى هذا المنهج جرى السلف والخلف ،وكانوا يرون ذلك من واجبهم الديني
ومن حق اإلسالم وحق العلم عليهم .فاإلمام أحمد تلميذ لإلمام الشافعي ،وهو تلميذ
لإلمام مالك ولإلمام محمد بن الحسن الشيباني ،وهو وأبو يوسف تلميذان لإلمام أبي
حنيفة ،وكل واحد منهم قد خالف شيخه في أصول االستنباط وفي فروع األحكام ،مع
إجاللهم لشيوخهم وتأدبهم معهم ،وليس ذلك إال نتيجة لحرية تفكيرهم ،واعتقادهم
وجوب اإلبداع ،ورؤيتِهم حق النقد للسابقين ألنفسهم ،ولوال هذه النظرات الحرة لما
َ
تكونت العلوم اإلسالمية ،وال نشأت المذاهب المختلفة ضمن الشريعة اإلسالمية.
 34ـ االعتناء بتربية الطالب تربية إسالمية خالصة ،واالهتمام بتثقيفهم ثقافة إسالمية وثقافة
عامة تتناسب مع مستوياتهم ومراحلهم.
 35ـ التدريب على اإلنصاف ،ورعاية آداب الحوار ،وآداب الخالف ،والنظرة التسامحية.
 36ـ أن يربى الطالب في المرحلة االبتدائية على الميل إلى الدعوة اإلسالمية ،ويغرس فيه
مبادئها وأسسها.
 37ـ إثارة النخوة اإلسالمية في نفوس الطالب ،وتمكينها في قلوبهم.
 38ـ أن يكون الطالب ملما بما يحاك ضد اإلسالم من المؤامرات ،ويبين له طرق الوقاية منها
ومن أثرها ،وسبل الحيلولة دون تأثر المسلمين بها.
 39ـ أن يكون ملما بما يوجد على الساحة اإلسالمية والعالمية من المذاهب الضالة،
واألفكار المنحرفة ،واالتجاهات الهدامة ،و ُيبين للطالب وجه بطالنها ،وفسادها،
ومخالفتها للعقل وللعلم وللمصلحة اإلنسانية.
 40ـ أن يغرس فيه الوعي الديني ،والميل إلى العمل بما تعلمه من األحكام اإلسالمية.

 41ـ غرس االهتمام بالدعوة اإلسالمية في نفوس الطالب ،وتدريبهم عليها وعلى أساليبها
في المرحلة المتوسطة والعالية.

 42ـ الدعم المالي لألساتذة والطالب وتخصيص المنح الدراسية لهم.

السلطات فيه ،فإن مؤسسة التعليم كمؤسسة القضاء البد
 43ـ حرية التعليم وعدم تدخل ُّ
أن تكون حرة ،وتدخل الساسة فيها يفسدها ،فهي التي يجب أن تتحكم في الساسة ال
العكس .والله تعالى أعلم.

رغلا دمحأ نب حلاص د محم /مُّلعتلاو ميلعَّتلا جهنمو مِّلعتملاو ملاعلا بدأ

329

 44ـ ومن توابع المنهج ووسائل نشره انتخاب طالب نجباء بعد انتهائهم من المنهج،
وإرسالهم إلى بلدان أخرى كي ينشئوا مدارس على هذا المنهج ،ويسدوا الفراغ العلمي
في تلك البلدان.

( )3التخصص
وبعد االنتهاء من المرحلة العالية ،ودراسة الطالب للعلوم اإلسالمية كلها من مصادرها
األصلية ،وحصول نوع من الملكة فيها عند الطالب ،يأتي الدور للتخصص ،ومن أجل أن
حديثنا عن تنشئة العلماء ،ال عن الدراسات الرسمية والتقليدية ،فإننا ال نقصد بالتخصص هنا
الدراسات العليا التقليدية؛ عمل الماجستير وعمل الدكتوراه في مسائل جزئية أو في قسم من
أحد العلوم اإلسالمية.
وإنما أقصد التخصص في أحد العلوم اإلسالمية بكماله ،وأركز ههنا على ثالثة علوم:
الفقه ،والحديث ،والكالم وما يتبعه من الملل والنحل والمذاهب والفرق.

أما الفقه فهو البحر العميق الغور ،البعيد األرجاء ،وهو أوسع العلوم اإلسالمية ،وأشدها
حاجة إليه ،ألنه متعلق بأفعال المكلف كلها.
وأما الحديث فهو العلم الذي قيل فيه« :ال ينشأ الحافظ له إال في كل أربعين سنة» .بل
لم ينشأ في العصور المتأخرة حافظ للحديث منذ أكثر من أربعمائة سنة ،وهو متعلق بأصول
الدين وفروعه ،كما أنه بيان للكتاب المجيد.

وأما الكالم فهو من أدق العلوم وأعمقها ،وإذا ضم إليه ما يتعلق به من الملل والنحل
والمذاهب والفرق القديمة منها والحديثة ،إسالمية كانت أو غير إسالمية ،فهو من أوسع
العلوم وأهمها .وهو متعلق بتصحيح عقائد المسلمين ،ودفع الشبه والشكوك عنها ،والرد
على العقائد الباطلة ،والمذاهب واألفكار واآلراء الزائغة ،وبذلك يتم الحفاظ على العقائد
اإلسالمية .فمن أجل ذلك البد من التركيز عليه والتخصص فيه ،وال سيما في هذا العصر
الذي انتشرت فيه هذه العقائد والمذاهب واألفكار ،وكثر الدعاة إليها والمنخدعون بها.
فبعد االنتهاء من المرحلة العالية ،ينبغي أن ُينتخب مجموعات من المتخرجين منها
تدرب كل مجموعة منها على التخصص في علم من هذه العلوم برعاية
يكونون نخبة النخبةَّ ،
وإشراف متخصصين في تلك العلوم .ومما ينبغي التنبيه عليه أن علم الكالم يحتاج إلى
التجديد من عدة نواح:

 1ـ تخليصه من التعقيدات الفلسفية ،والتوغل في الجدل العقيم بل الضار بالعقيدة.
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 2ـ تخليصه من التعصب لمذهب من مذاهب أهل السنة الثالثة :األشاعرة والماتريدية وأهل
الحديث ،فإن عقيدة أهل السنة هي ما أجمع عليه هذه المذاهب الثالثة ،وأما ما اختلفوا فيها
من المسائل فليست من العقيدة ،بل هي مذاهب وآراء اجتهادية ألصحابها ليست ملزمة
ألحد من المسلمين ،وكثير منها مسائل فلسفية ،وهي ما يسمى بدقيق الكالم منها.
 3ـ التركيز فيه على الرد على الفلسفات والمذاهب الفكرية الحديثة ،والعقائد واآلراء
الباطلة الموجودة على الساحة اإلسالمية والعالمية ،والتخفيف من الرد على القديمة
منها ،وال سيما التي مات أصحابها.
 4ـ تدعيم العقائد اإلسالمية بالدالئل القرآنية القريبة إلى األفهام التي تورث ثلج الصدور
وراحة النفوس ،وبما هو قريب منها ،وبالدالئل التي أثبتتها العلوم الحديثة ،وبما يسمى
باإلعجاز العلمي في القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة ،بدال من الدالئل الفلسفية
الغامضة الشديدة الخفاء الوعرة المسلك التي ال يتم االستدالل بها إال بعد رتب كثيرة
ألخص
يطول فيها الخالف ،ويدق عليها الكالم ،وال تصلح للعامة ،بل ال تصلح إال
ِّ
الخاصة.
َّ

( )4المقررات للمراحل المختلفة
ما قررناه آنفا هو المنهج المتكامل للمراحل المختلفة للتعلم والتعليم.

وأما الكتب المناسبة لكل مرحلة وتقريرها وترتيبها فهذا أمر اجتهادي يقوم به أفذاذ
العلماء من خبراء التعليم والتربية ،الخبيرون بالكتب اإلسالمية في مختلف العلوم ومختلف
المستويات ،وال يجوز أن يتدخل في مثل هذا األمر كل من هو أستاذ أو مدير لمعهد من
المعاهد اإلسالمية ،فكم من مدرسة في العالم اإلسالمي استمرت عشرات السنين أو مئاتها
عقمت عن إنتاج عالم رفيع المستوى من أجل ضعف المقررات فيها ،وسوء ترتيبها ،وقصر
مدة الدراسة فيها ،وكم من مدرسة تم مسخها باسم اإلصالح والتجديد فيها.

ُدرس فيها مناهج وضعت قبل مئات السنين،
نعم في الساحة اإلسالمية مدارس كثيرة ت َّ
تدرس هذه المناهج بحذافيرها بدون إجراء تغيير عليها ،وهذه
وال زالت هذه المدارس ِّ
المناهج هي مناهج أصيلة قوية كانت مناسبة للفترة التي قررت فيها ،ولكنها ال تتواءم مع
حاجات العصر المتجددة ،فمن واجب العلماء إجراء اإلصالح والتعديل عليها بالحذف
واإلضافة بحيث تكون المقررات أقرب إلى الوفاء بحاجة العصر ،وأقرب إلى أذواق أهله،
مع المحافظة على أصالتها وقوتها.
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والمطلوب في المنهج واألصل فيه أن يكون مبنيا على التدرج المناسب لمراحل
الدراسة ،وعلى طول مدة الدراسة ،وعلى الجمع لمختلف العلوم اإلسالمية مع األصالة
والقوة في المقررات ،وبعد تحقق هذه األمور التي هي روح المنهج ال يضر اختالف الكتب
المقررة من مدرسة ألخرى ،ومن قطر آلخر.
وهذا هو واقع المدارس في العالم اإلسالمي قد تتفق فيها المقررات وقد تختلف.

فالمنهج البد أن يكون ثابتا ال تختلف فيه المدارس ،وأما المقررات في مراحله فقابلة
لالختالف ،كما أنها قابلة للتغيير والحذف واإلضافة.

ونحن في مدرستنا «مدرسة الفالح» اإلسالمية األهلية في مدينة قونيا في قلب تركيا أصل
المنهج فيها منهج قديم أصيل قوي ،استمر هذا المنهج في المعاهد اإلسالمية في شرق
تركيا منذ مئات السنين ،وقد أجرينا على هذا المنهج التجديد والتعديل ،وجعلناه بحيث
يكون أقرب إلى الوفاء بحاجة العصر .وهذه قائمة الكتب المقررة في هذا المنهج ،نوردها
هنا كمثال للمقررات الدراسية ،بدون دعوى الكمال فيه ،وبدون الدعوة إلى االلتزام به،
نورد هذه القائمة عسى أن ينتفع بها ويستفيد منها الذين يحاولون وضع المقررات والمناهج
لمختلف المراحل الدراسية:
 1ـ «األربعون النووية» :لإلمام النووي.

 2ـ «قصص النبين لألطفال» :ألبي الحسن الندوي.

 3ـ «مختصر القدوري» :ألحمد بن محمد البغدادي الحنفي القدوري( .لألحناف).
 4ـ «غاية االختصار» :للقاضي أبي شجاع( .للطالب الشافعية).

 5ـ متن«بدء األمالي» :في العقيدة ـ أو «جوهرة التوحيد» :ل ّلقاني.

 6ـ «نور العيون في تلخيص سيرة األمين المأمون» :البن سيد الناس.
 7ـ «القراءة الراشدة» :ألبي الحسن الندوي.

 8ـ «الجواهر الكالمية» :للشيخ طاهر الجزائري.

 9ـ «متن األمثلة» :في الصرف.

 10ـ «متن البناء» :في الصرف.

 11ـ «متن المقصود» أو «متن العزي» :للزنجاني في الصرف.

 12ـ «العوامل المائة» :لعبد القاهر الجرجاني ـ أو «العوامل المائة» :للبركوي.
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 13ـ «الظروف» :وهو كتاب جيد يحتوي على أهم أحكام الظروف لبعض علماء األكراد
كتبه باللغة الكردية ،وعربه بعض العلماء.
 14ـ «متن اآلجرومية» :للصنهاجي وشرحها «التحفة السنية» :لمحمد محيي الدين عبد
الحميد.
 15ـ «متممة اآلجرومية» :للحطاب الرعيني.

 16ـ «شرح قطر الندى وبل الصدى» :البن هشام.
 17ـ «شرح العزي في الصرف» :للتفتازاني.
 18ـ «شرح شذور الذهب» :البن هشام.

 19ـ «سيرة خاتم النبيين» :ألبي الحسن الندوي.

 20ـ «قواعد اإلعراب» :البن هشام.

 21ـ «الكافية» قطعة منها :لمال خليل اإلسعردي.

 22ـ «البهجة المرضية في شرح األلفية» :لإلمام السيوطي،وعليه حاشية قيمة مسماة
بـ«التحقيقات الوفية لما في البهجة المرضية من النكات والرموز الخفية» للشيخ محمد
صالح الغرسي.
 23ـ «الفوائد الضيائية» :شرح مال جامي على «كافية ابن الحاجب».

وهنا ينتهي علم الصرف والنحو.

 24ـ «تهذيب سيرة ابن هشام» لعبد السالم هارون ـ أو «نور اليقين» :للخضري.
 25ـ «ملتقى األبحر» :للحلبي ،و«الهداية» :للمرغيناني ،في الفقه الحنفي

 26ـ «مقدمة الحضرمي» :لبافضل الحضرمي ،في الفقه الشافعي.

 27ـ «عمدة السالك وعدة الناسك» البن النقيب في الفقه الشافعي.
 28ـ «منهاج الطالبين» :للنووي ،في الفقه الشافعي.

 29ـ «الفوز الكبير في أصول التفسير» :لشاه ولي اﷲ الدهلوي.
 30ـ «مختصر اإلتقان في علوم القرآن».

 31ـ قطعة من« :تفسير الجاللين» :ومن« :تفسير البيضاوي» أو من« :تفسير النسفي».

 32ـ «متن البيقونية» مع «شرحها» :لعبد اﷲ سراج الدين.
 33ـ «التقريب» :للنووي ،في أصول الحديث
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 34ـ «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» :البن حجر العسقالني مع حاشيتنا عليها «النكت
الغرر».
 35ـ «ثالث رسائل علمية» :لمحمد صالح الغرسي.

 36ـ «السنة النبوية حجية وتدوينا» :لمحمد صالح الغرسي.

 37ـ «تحفة المريد على جوهرة التوحيد» :للباجوري مع حاشيتنا المطولة عليه« :التحرير
الحميد لمسائل علم التوحيد».
 38ـ «الخريدة البهية» :وشرحها كالهما للشيخ الدردير.

 39ـ «منهج األشاعرة في العقيدة بين الحقائق واألوهام» :لمحمد صالح الغرسي.
 40ـ «عقيدة اإلمام األشعري أين هي من عقائد السلف» :لمحمد صالح الغرسي.
 41ـ «رياض الصالحين» :للنووي.

 42ـ «علم الميراث» :وقد كتبنا فيه مختصرا جامعا وهو الذي ندرسه للطالب.
 43ـ «إيساغوجي» :لألبهري ،في علم المنطق.

 44ـ «شرح إيساغوجي» :إلسماعيل الكلنبوي ،مع حاشيتنا عليه.
 45ـ «اللمع في علم الوضع» :لمال أبي بكر رستم الصوري.

 46ـ «شرح السمرقندي على رسالة الوضع» :للقاضي عضد الدين اإليجي ،مع حاشيتنا
عليه.
 47ـ «متن الفريدة» :في علم البيان للسمرقندي.

 48ـ «شرح العصام على الفريدة» :في علم البيان ،مع حاشيتنا القيمة عليه.

 49ـ «شرح الخبية في علم المناظرة» :وهي منظومة قيمة لمال خليل اإلسعردي ،والشرح
لمحمد صالح الغرسي.

 50ـ «اإلجابة الباهرة على أسئلة تتعلق بمن يسب الصحابة الطاهرة» :لمحمد صالح
الغرسي.
 51ـ «فصل الخطاب في مواقف األصحاب» :لمحمد صالح الغرسي.

 52ـ «قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين» :للحطاب ،ولنا عليه تعليقات ،وقد قدمنا له
بمقدمة مطولة.

 53ـ «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول» :للتلمساني ،ولنا عليه تعليقات تحل
عباراته المغلقة.
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 54ـ «أصول الفقه» :لعبد الوهاب خالف.

 55ـ «الوافي بما في الصحيحين» :لصالح أحمد الشامي.

 56ـ «إحكام األحكام» :البن دقيق العيد ،شرح «عمدة األحكام» :للمقدسي ،وقد كتبنا عليه
تعليقات تفك عباراته الغامضة.
 57ـ «مختصر المعاني» :للتفتازاني ،مع حاشيتنا عليه.

 58ـ «المسامرة» :البن أبي شريف ،وهي شرح «المسايرة في العقائد المنجية في اآلخرة»:
البن الهمام ،مع حاشيتنا المهمة عليه« :بدر التمام في تحقيق مهمات قضايا عقائد
اإلسالم».

 59ـ «شرح المحقق المحلي على جمع الجوامع» :لتاج الدين السبكي.

الخاتمة
( )1شرائط العالم الرباني المنتصب للدعوة إلى اﷲ تعالى وآدابه

َ
ْ
ّ
قال اﷲ تعالى﴿ :فَلَ ْولاَ َن َف َر م ْن ُك ّل ف ْرقَة منْ ُه ْم َطائ َف ٌة ليَتَ َف َّق ُ
ين َو ِليُن ِذ ُروا ق ْو َم ُه ْم
الد
ي
ف
وا
ه
ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َّ
َ
ْ َ
َ
إِذا َر َج ُعوا إِليْ ِه ْم ل َعل ُه ْم يَحذ ُرون﴾(.((19
العالم الرباني الذي يكون وارث األنبياء والمرسلين هو من يحافظ على أمور:

منها :أن يدرس العلم من التفسير ،والحديث ،والفقه ،والسلوك ،والعقائد ،والنحو،
ُ َّ
والصرفُ ،وليس له أن يشتغل بالكالم ،واألصول ،والمنطق؛ قال اﷲ تعالى﴿ :ه َو ال ِذي
لأْ ّ ّ َ َ ُ لاً ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ّ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ََ َ
اب َوال ِحك َمة﴾(.((19
كت
يهم ويع ِلمهم ال ِ
بعث فِي ا ِم ِيين رسو ِمنهم يتلو علي ِهم آياتِ ِه ويز ِك ِ
ّ ْ
ََ ّْ ْ ََ َ
الذك َرى﴾( ،((19وليجتنب
ت ِ
ومنها :أن يتخولهم بالموعظة قال اﷲ تعالى﴿ :فذ ِكر إِن نفع ِ
القصص ،فقد روينا في األصول« :أن رسول اﷲ صلى اﷲ تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه
من بعده كانوا يتخولون بالموعظة» ،وروينا في «سنن ابن ماجه» وغيره« :أن القصص لم
تكن في زمان رسول اﷲ صلى اﷲ تعالى عليه وآله وسلم وال في زمان أبي بكر وعمر رضي

( ((19التوبة.122 :
( ((19الجمعة.2 :
( ((19األعلى.9 :
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اﷲ عنهما»( ،((19وروينا« :أن الصحابة كانوا يخرجون القصاص من المساجد» ،فعلمنا أن
القصص غير الموعظة وأنه مذموم ،وأنها محمودة.
فالقصص هو أن يذكر الحكايات العجيبة النادرة ،ويبالغ في فضائل األعمال أو غيرها بما
تدريج تلقينهم السنة وتمرينهم بها ،بل التشدق واإلعجاب
ليس بحق ،وال يقصد في ذلك
ُ
والتميز عن الناس بالفصاحة وحسن إيراد الحكايات واألمثال ،وبالجملة فالفرق بينهما أمر
مهم.
ومنها :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوضوء والصالة بأن يرى أحدا ال
يستوعب الغسل ،فينادي« :ويل لألعقاب من النار»( ((19وال يتم الطمأنينة فيقول«ُ :صل فإنك
ٌ ْ َ
َْ ُ ْ ُ
﴿ولتَك ْن ِمنك ْم أ َّمة يَد ُعون
لم تصل»(ْ ((19وفي اللباس والكالم وغير ذلك؛ قال اﷲ ُتعالى:
ْ
ْ
َََْ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َْ ْ
حون﴾(.((19
وف وينهون ع ِن المنك ِر وأول ِئك هم المف ِل
ِإلى الخي ِر َويأم ُرون بِالمع ُر ِ
الرفق واللين ،وإنما العنف والشدة شأن األمراء والملوك ،قال اﷲ تعالى:
واألدب َّفيهما َ
َ ْ
ْ َ ُ (((19
﴿و َجا ِدل ُه ْم بِال ِتي ِه َي أحسن﴾ .
ومنها :مواساة الفقراء وطالب العلم بقدر اإلمكان ،فإن لم يقدر وكان له إخوان موافقون
حرضهم وحثهم على المواساة.
فإذا وجدت هذه الصفات مجتمعة في شخص واحد فال تشكن أنه وارث األنبياء
والمرسلين ،وأنه الذي يدعى في الملكوت عظيما ،وأنه الذي يدعو له خلق اﷲ حتى الحيتان
في جوف الماء كما ورد في الحديث( ،((20فالزمه ال يفوتنك ،فإنه الكبريت األحمر .والله
أعلم.
واعلم أن كل من انتصب منصب الهداية والدعوة إلى اﷲ متى ما أخل في شيء من هذه
األمور فإن فيه ثلمة حتى يسدها.

( ((19رواه ابن ماجه ( ،)3744وروى عبد الرزاق في المصنف ( )26190عن ابن عمر رضي اﷲ تعالى
عنهما أنه قال« :لم يقص زمان أبي بكر وعمر ،إنما كان القصص زمان الفتنة».
( ((19رواه مسلم (.)242
( ((19هذا جزء من حديث رواه الشيخان .البخاري ،)760( :ومسلم )397( :وهو المشهور بحديث
المسيء صالته.
( ((19آل عمران.104 :
( ((19النحل.125 :
( ((20رواه الترمذي ( )2685وقال :حديث حسن صحيح غريب.
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( )2آداب التذكير والوعظ

قال اﷲ تعالى لرسوله محمد صلى اﷲ تعالى عليه وآله وسلم ﴿ :فَ َذ ّك ْر إ َّن َما أَن ْ َ
ت
ِ ِ
َ ّ ُ َ
ُم َذ ّ ِك ٌر﴾( ،((20وقال لكليمه موسى عليه السالمَ :
﴿وذ ِك ْره ْم بِأيَّامِ ِاهلل﴾( ،((20فالتذكير ركن
عظيم.
ولنتكلم في صفة المذكر ،وكيفية التذكير ،والغاية التي يلمحها المذكر ،ومن أي علم
استمداده ،وماذا أركانه ،وما آداب المستمعين ،وما اآلفات التي تعتري في وعاظ زماننا.
ومن اﷲ االستعانة.

فأما المذكر :فال بد أن يكون مكلفا عدال كما اشترط في راوي الحديث والشاهد ،محدثا
مفسرا ،عالما بجملة كافية من أخبار السلف الصالحين وسيرتهم ،ونعني بالمحدث المشتغل
بكتب الحديث بأن يكون قرأ لفظها ،وفهم معناها ،وعرف صحتها وسقمها ،ولو بإخبار
حافظ أو استنباط فقيه ،وكذلك بالمفسر المشتغل بشرح غريب كتاب اﷲ ،وتوجيه مشكله،
وبما روي عن السلف في تفسيره ،ويستحب مع ذلك أن يكون فصيحا ،ال يتكلم مع الناس
إال قدر فهمهم ،وأن يكون لطيفا ذا وجه ومروة.
وأما كيفية التذكير أن ال ُي َذك َِّر إال غبا ،وال يتكلم وفيهم مالل ،بل إذا عرف فيهم الرغبة،
ويقطع عنهم وفيهم رغبة.
وأن يجلس في مكان طاهر كالمسجد ،وأن يبدأ الكالم بحمد اﷲ والصالة على رسول
اﷲ صلى اﷲ تعالى عليه وآله وسلم ،ويختم بهما ،ويدعو للمؤمنين عموما وللحاضرين
خصوصا.
وال يخص في الترغيب أو الترهيب ،بل يشوب كالمه من هذا ومن ذلك كما هو سنة اﷲ
من إرداف الوعد بالوعيد ،والبشارة باإلنذار.

وأن يكون ميسرا ال معسرا ،ويعمم بالخطاب وال يخص طائفة دون طائفة ،وأن ال يشافه
بذم قوم أو اإلنكار على شخص ،بل يعرض مثل أن يقول :ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟
وال يتكلم بسقط وهزل.
ويحسن الحسن ،ويقبح القبيح ،ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ،وال يكون إمعة.

وأما الغاية التي يلمحها :فينبغي أن يزور في نفسه صفة المسلم في أعماله وحفظ لسانه،
وأخالقه ،وأحواله القلبية ،ومداومته على األذكار ،ثم ليحقق فيهم تلك الصفة بكمالها
( ((20الغاشية.21 :
( ((20إبراهيم.5 :
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بالتدريج على حسب فهمهم ،فيأمر أوال بفضائل الحسنات ،وينهى عن مساو السيئات في
اللباس والزي والصالة وغيرها ،فإذا تأدبوا فليأمر باألذكار ،فإذا أثر فيهم ،فليحرضهم على
ضبط اللسان والقلب ،وليستعن في تأثير هذه في قلوبهم بذكر أيام اﷲ ووقائعه من باهر أفعاله
وتصريفه وتعذيبه ألمم في الدنيا ،ثم بهول الموت ،وعذاب القبر ،وشدة يوم الحساب،
وعذاب النار ،وكذلك بترغيبات على حسب ما ذكرنا.

وأما استمداده :فليكن من كتاب اﷲ على تأويله الظاهر ،وسنة رسول اﷲ المعروفة عند
المحدثين ،وأقاويل الصحابة والتابعين ،وغيرهم من صالح المؤمنين ،وبيان سيرة النبي
صلى اﷲ تعالى عليه وآله وسلم .
وال يذكر القصص المجازفة فإن الصحابة أنكروا على ذلك أشد اإلنكار ،وأخرجوا أولئك
من المساجد ،وضربوهم؛ وأكثر ما يكون هذا في اإلسرائيليات التي ال يعرف صحتها ،وفي
السيرة ،وشأن نزول القرآن.
وأما أركانه :فالترغيب والترهيب ،والتمثيل باألمثال الواضحة ،والقصص المرققة،
والنكات النافعة ،فهذا طريق التذكير والشرح.

والمسألة التي يذكرها :إما من الحالل أو الحرام ،أو من باب آداب الصوفية ،أو من باب
الدعوات ،أو من عقائد اإلسالم .فالقول الجلي أن هناك مسألة ُي َع ِّل ُم َها ،وطريقا في تعليمها.
وأما آداب المستمعين :فأن يستقبلوا المذكر ،وال يلعبوا ،وال يلغطوا ،وال يتكلموا فيما
بينهم ،وال يكثروا السؤال من المذكر في كل مسألة ،بل إذا عرض خاطر فإن كان ال يتعلق
بالمسألة تعلقا قويا أو كان دقيقا ال يتحمله فهوم العامة فليسكت عنه في المجلس الحاضر،
فإن شاء سأله في الخلوة ،وإن كان له تعلق قوي كتفصيل إجمال وشرح غريب فلينتظر حتى
إذا انقضى كالمه سأله.

وليعد المذكر كالمه ثالث مرات ،فإن كان هناك أهل لغات شتى والمذكر يقدر أن يتكلم
على ألسنتهم ،فليفعل ذلك ،وليجتنب دقة الكالم وإجماله.
وأما اآلفات التي تعتري الوعاظ في زماننا فمنها عدم التمييز بين الموضوعات وغيرها،
بل غالب كالمهم الموضوعات المحرفات ،وذكرهم الدعوات والصلوات التي عدها
ِ
المحدثون من الموضوعات.
ومنها :مبالغتهم في شيء من الترغيب والترهيب.

ومنها :قصهم قصة كربالء والوفاة وغير ذلك ،وخبطهم فيها.
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( )3وصايا مهمة لطالب الحق
وأنا أوصي طالب الحق بأمور:

منها :أن ال يصحب األغنياء إال لدفع مظلمة عن الناس ،أو بعث عامتهم على الخير؛ وهذا
وجه التوفيق بين األحاديث الدالة على ذم صحبة الملوك وبين ما صحبهم كثير من العلماء
البررة.

ومنها :أن ال يصحب جهال الصوفية ،وال جهال المتعبدين ،وال المتقشفة من الفقهاء،
وال الظاهرية من المحدثين ،وال الغالة من أصحاب المعقول والكالم ،بل يكون عالما
صوفيا زاهدا في الدنيا ،دائم التوجه إلى اﷲ ،منصبغا باألحوال القلبية ،راغبا في السنة ،متتبعا
لحديث رسول اﷲ صلى اﷲ تعالى عليه وآله وسلم وآثار الصحابة ،طالبا لشرحها وبيانها من
كالم الفقهاء المحققين المائلين إلى الحديث عن النظر ،وأصحاب العقائد المأخوذة من
السنة الناظرين في الدليل العقلي تبعا ،وأصحاب السلوك الجامعين بين العلم والتصوف
غير المتشددين على أنفسهم المدققين زيادة على السنة ،وال يصحب إال من اتصف بهذه
الصفات.
ومنها :أن ال يتكلم في ترجيح مذاهب الفقهاء بعضها على بعض ،بل يضعها كلها على
القبول بجملة ،ويتبع منها ما وافق صريح السنة ومعروفها ،فإن كان القوالن كالهما مخرجين
اتبع ما عليه األكثرون ،فإن كانا سواء فهو بالخيار ،ويجعل المذاهب كلها كمذهب واحد من
غير تعصب.
ومنها :أن ال يتكلم في ترجيح طرق الصوفية بعضها على بعض ،وال ينكر على المغلوبين
منهم ،وال على المتأولين في السماع وغيره ،وال يتبع هو نفسه إال ما هو ثابت في السنة
ومشى عليه أصحاب العلم من المحققين الراسخين .والله الموفق والمعين.
تم البحث بحمد الملك الوهاب وصلى اﷲ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

إعداد معلم العلوم الشرعية واإلسالمية
(نحو رؤية حضارية مؤسسة على الملكات الشاملة
مع إشارة إلى تجربة نموذجية بالجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا)

األستاذ الدكتور عبد العز يز برغوث
كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية
نائب مدير الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا


مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد ﷺ ،وعلى آله وصحبه ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين...وبعد فإن هذه الورقة تعالج موضوع :إعداد معلم العلوم
الشرعية واإلسالمية :نحو رؤية حضارية مؤسسة على الملكات الشاملة مع إشارة إلى تجربة
نموذجية بالجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا) .فلما كان التعليم الشرعي واإلسالمي ضرورة
حيوية لألمة ،ومفتاحا من مفاتيح عمرانها وتنميتها ،فإن الواجب الحضاري العام يفترض أن
تقوم األمة بتعهد هذه العلوم ومدها بأسباب وجودها واستمرارها والحفاظ عليها وتجديدها
وتفعيلها .وقد دلت وقائع العمران البشري اإلسالمي أن هذه العلوم أصيلة في حضارة األمة
ورسالتها.
وفي وقتنا انتشرت الجامعات اإلسالمية والمؤسسات اإلسالمية الشعبية واألهلية
والرسمية التي تعنى بتدريس العلوم الشرعية واإلسالمية في مختلف مستوياتها .مما أعطى
فرصة لوضع هذه العلوم محل التطبيق في الكثير من المجتمعات اإلسالمية .وعلى الرغم من
الدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسات اإلسالمية في نشر التعليم الشرعي واإلسالمي
إال أن هناك حاجة إلى تعزيز تدريس هذه العلوم ورفدها باألدوات والمقاربات الفعالة التي
تقويها وترفع من أدائها ومردوديتها.
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وليس من شك كذلك أن المؤسسات التعليمية الشرعية واإلسالمية كغيرها من مؤسسات
التعليم والتربية والتهذيب والبحث ينبغي أن تهتم بجودتها ،وتحسين أداءها ،وتعزيز فعاليتها من
خالل تكوين خريجين يكونون في مستوى هذه العلوم وقادرين على المشاركة الفعالة في حل
مشكالت األمة .فالمؤسسات اإلسالمية والشرعية ينبغي أن تكون لديها رؤى واستراتيجيات
تطويرية علمية منظمة وواضحة تسمح لها بتحقيق أهدافها المرحلية واإلستراتيجية في تكوين
األمة وتسمح ورسائل وأهداف واضحة ،وتُكون قادرة على وضع مؤشرات مفتاحية ومؤشرات
أدائية فعالة ،كما تتمكن من إدارة األداء وقياسه بشكل علمي سليم.

وعليه فإن هذه الورقة تحاول تقديم تصور لموضوع إعداد معلم العلوم الشرعية
واإلسالمية من خالل تطوير مقاربة الملكات الشاملة .كما تقدم الورقة عرضا مختصرا
لنموذج الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا عامة ،وكيف طورت نموذجا إسالميا
متكامال لتعزيز الجودة في مجاالت التعليم والتعلم .كما تحاول الورقة بيان ضرورة
النظر إلى التعليم الشرعي واإلسالمي بوصفه منظومة متكاملة تحتاج إلى رؤية شاملة
في تفعيلها وتجديدها ووضعها موقع التطبيق .ومن أجل معالجة اإلشكالية األساسية
تم تقسيم الورقة إلى مقدمة ،وإطار نظري عام لدراسة مسألة إعداد معلم العلوم
الشرعية واإلسالمية تضمنت النقاط اآلتية 1 :ـ أهمية العمق الحضاري واالستخالفي
والمقاصدي في إعداد معلم العلوم الشرعية واإلسالمية 2 .ـ المؤسسات التعليمية
اإلسالمية وإشكالية التكوين المنهجي والبيداغوجي لمعلم العلوم الشرعية واإلسالمية.
 3ـ معلم العلوم الشرعية واإلسالمية وأهمية مقاربة «الكفايات» و«الملكات الشاملة».
وإلى عرض عام لتجربة الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا في تطوير نموذج جودة
متكامل لتدريس العلوم اإلسالمية والعلوم األخرى من منظور إسالمي .واشتمل هذا
العرض على النقاط اآلتية:
 1ـ نبذة مختصرة عن الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا.

 2ـ الرؤية اإلستراتيجية للجامعة ومركزية الجودة والقيم واألخالق والمقاصد في تأطير
التعليم من المنظور اإلسالمي.
 3ـ اهتمام الجامعة بتكوين األستاذ وتأهيليه البيداغوجي والتربوي لتدريس العلوم
الشرعية واإلسالمية خصوصا.
 4ـ مستقبل التعليم اإلسالمي والشرعي والحاجة إلى «مقاربة الملكات الشاملة «في
إعداد األستاذ القدير .كما ختمت الورقة بجملة من التوصيات والمقترحات.
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�أوال:الإطار النظري العام لدرا�سة م�س�ألة �إعداد معلم العلوم ال�شرعية
والإ�سالمية
 1ـ أهمية العمق الحضاري واإلستخالفي والمقاصدي في إعداد معلم العلوم الشرعية
واإلسالمية

إن تنمية المعلم وتأهيله ألداء أدوار رائدة في المجتمع يتطلب بداية االعتناء به ،وإعداده
إعدادا علميا ،ومعرفيا ،وفكريا ،وروحيا ،وسلوكيا ،وأخالقيا ،ومهاريا ،وقياديا ،ورساليا،
ووظيفيا ،وعمليا رصينا يضمن صقل شخصيته ،وتهذيب سلوكه ،وتطوير قدراته ،وتفعيل
ملكاته ،وإكسابه مفاتيح هذه المهمة العظيمة ،والرسالة الهامة في بناء المجتمع والحضارة.
وقد أكد الفكر التربوي اإلسالمي منذ بداياته األولى في العصر النبوي وما تبعه من العصور
على أهمية العلم والتربية والتعليم في بناء اإلنسان والمجتمع والحضارة اإلسالمية .وقد
ترسخ هذا الوعي بأهمية التعليم في أدبيات الفكر التربوي اإلسالمي وفي كتابات كبار
علماء التربية القدماء من أمثال :القابسي وابن جماعة والزرنوجي والغزالي وابن خلدون
وابن سحنون وغيرهم من كبار منظري التربية والتعليم اإلسالمي .وقد أثروا الفكر التربوي
اإلسالمي بأفكار ،ومفاهيم ،ونظريات ،ومناهج ،واستراتيجيات ،وتوجيهات علمية رائدة
في مجال بناء نظام تربوي إسالمي يستند على القيم واألخالق ،ويستجيب لمتطلبات
اإلنسان ،والمجتمع ،والحال ،والزمان ،والواقع الذي مرت به أمة اإلسالم في مختلف
فتراتها ومراحلها منذ إشراق حضارتها األولى .وقد حفل فكر المسلمين التربوي بنظريات
تكاد تكون فريدة ليس فقط في زمانها ،ولكن كذلك في األزمان التي أعقبتها إلى أيامنا هذه
التي نشهد فيها ثورة غير مسبوقة في ميادين التربية والتعليم ونظرياته ،ومناهجه ،وأساليبه،
وطرائقه ،وإستراتيجيته ،وتقنياته ،وسائر شؤونه؛ سواء ما تعلق بالفلسفة أو األهداف أو
النظريات أو ما تعلق بالتخطيط ،والتنفيذ ،والمتابعة ،والتقويم ،والتطوير المستمر لجودة
العمل التعليمي والتربوي الهادف.
ومن أهم ما جادت به قريحة مفكري اإلسالم الكبار في ميادين التربية والتعليم اهتمامهم
الواسع والعميق «بالعملية التعليمية» تنظيرا ،وتأسيسا ،وتحليال ،وتركيبا ،وتطبيقا ،وتقويما،
وتحسينا مستمرا بما يتوافق وأحوالهم وظروفهم ،وخصائص مجتمعاتهم وأهدافهم.
فتطورت بذلك منظومة كاملة متكاملة وشاملة في ميدان «العملية التعليمية التربوية»؛
استهدفت بناء نسق تربوي إسالمي أصيل نابع من أصالة إسالمية عريقة ابتداء ،ومستفيدة من
الخبرة التربوية اإلنسانية في حينها ،ومسترشدة في ذلك بمصادر الهدي والتربية والتهذيب
اإلسالمية ،وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .وقد برز وتأكد عظم هذه المنظومة
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التعليمية التربوية ،ونجاحها الحافل المؤزر بما حققته من إنجازات تاريخية كبرى تمثلت
في تكوين أجيال عظيمة من العلماء والمتعلمين ،وفي تطوير نظريات ومناهج غير مسبوقة
في التعليم والتعلم ،وإنتاج علوم ومعارف وأدبيات أصبحت مصادر غنية لتطوير العملية
التعليمية في سائر جوانبها ،وأبعادها النظرية والتطبيقية والتطويرية إلى وقتنا الحاضر.

ويمكن للباحث الحصيف أن يالحظ في أدبيات الفكر التربوي اإلسالمي أن هذه
المنظومة التعليمية التربوية الهادفة غطت ميادين التعليم وأصنافه المتنوعة .فلم تكتف بتطوير
«العملية التعليمية» في ميادين العلوم الطبيعية والكونية والفلسفية والعمرانية الحضارية
ـ على حد تعبير العالمة عبد الرحمن بن خلدون ـ ولكن وبشكل بارز للعيان في مجال
العلوم الدينية اإلسالمية أو ما يمكن نعته «بمنظومة العلوم الشرعية» وقد تأصلت بذلك رؤية
واضحة «لنوعية» المعلم أو العالم الذي ٌيفترض فيه أن يحمل رسالة تعليم العلوم اإلسالمية
الشرعية للناشئة ،و ُيكون األمة في هذا المجال الحيوي الضروري لنموها وتطورها ،والقيام
بالمعروف وتنهى عن
أخرجت ُ للناس تأمر
باستحقاقاتها الحضارية المنوطة بها بوصفها أمة
َُْ ُ َ َْ ْ
ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ ّ
َ
ُ
وف
المنكر وتؤمن بالله مصداقا لقوله تعالى﴿:كنت َم خير أم ٍة أخ ِرجت لِلن ِ
اس تأمرون بِالمعر ِ
َََْ ْ َ َ ُْ َ َُْ ُ َ
َ َ َ َ ْ ً َّ ُ ّ ْ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ
آم َن أ ْه ُل الْكتَ
ون باهلل َول َ ْو َ
اب لكان خيرا لهم ِمنهم المؤ ِمنون
ِ
ِ
ِ
و َتن ْهون ع ْ ِن المنك ِر وتؤ ِمن ِ
َ َُ ُ ُ َ ُ َ
اسقون﴾ (آل عمران ،)110 :وأمة وسطا ُأنيطت بها ُ رسالة الشهود الحضاري
وأكثرهم الف ِ
َ َ َ ٰ َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ ً َ َ ً ّ َ ُ
كونُوا ُش َه َداءَ
على الناس واألمم مصداقا لقوله تعالى﴿ :وكذلِك جعلناكم أمة وسطا ِلت
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ُ
ك ْم َشه ً
َ َ َّ
يدا َو َما َج َعلْنَا الْقبْلَ َة الَّتي ُك َ
نت َعلَيْ َها إ ّاَل ِلنَ ْعلَمَ
اس ويكون الرسول علي
على الن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َه َدى ُ
ير ًة إ ّاَل َعلَى الَّ ِذ َ
َ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
الل ّهَ َو َما
مَن يت ِبع الرسول ِممن ينق ِلب عل ٰى ع ِقبي ِه وإِ َن ك ٌانت لك ِب ِ
َ ُ ّ ُ َ َ َ ُ ْ َّ َ َّ
اس ل َر ُءوف َّرح ٌ
يم﴾ (البقرة .)143 :وذلك كله من
كان الل هَ ِلي ِضيع إِيمانكم إِن
اهلل بِالن ِ
ِ
والرساالت
وأرسلت النبوات
أجل القيام بواجب اإلستخالف الذي من أجله خلق
اإلنسان ،لأْ َ
َ ْ َ َ َ ُّ َ ْ َ لاَ َ ّ َ ٌ
َ َ ً َ ُ ََ ْ َ ُ
ْ
مصداقا لقوله تعالى﴿ :وإِذ قال ربك لِلم ئِك ِة ِإنِي جا ِعل ِفي ا ر ِض خ ِليفة ق َالوا أتجعل
َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ ّ ْ َ ُ َ لاَ
الدماء ونحن نس ِبح بِحم ِدك ونق ِدس لك قال ِإنِي أعلم ما
ِفيها من يف ِسد ِفيها ويس ِفك ِ
ََْ َ
تعل ُمون﴾ (البقرة.)30:
وعليه تشكلت في واقع األمة اإلسالمية وحضارتها ،وفي فكرها التربوي منظومة
للتعليم تدور دورانا كامال مع المهام ،والمقاصد ،والغايات الكبرى التي تتمركز حول
الدور االستخالفي الحضاري الشهودي الذي كلف به اﷲ سبحانه وتعالى اإلنسان المسلم
على وجه هذه البسيطة .وهذه المنظومة التعليمية التربوية اإلسالمية الهادفة ،أخالقية قيمية
في أساساتها وقواعدها ،وعلمية منهجية في بنائها ووظائفها ،شاملة متكاملة في نظرتها
وتصورها للتعليم ورسالته ودوره.
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ومن الناحية الوصفية التاريخية العامة يمكن القول بأن هذه المنظومة التعليمية اإلسالمية
ٍ
اعتداد بمختلف عناصر «العملية التعليمية» المطلوبة؛ فاهتمت ـ من بين ما
قد اعتدّ ت أيما
اهتمت به ـ بالمعلم ،والمتعلم ،واإلدارة التعليمية ،والوسائل التعليمية ،وبالكتاب ،وبطرق
التدريس والتعليم ،وبالتحصيل والتقويم ،وبالنظام العام للتعليم ،وبالجودة واإلتقان ،وبالقيم
واألخالق ،وبالعالقات اإلنسانية واالجتماعية بين المعلم والمتعلم واإلدارة واألولياء،
ولكن كان ذلك كله بما يتماشى وظروفهم وأحوال زمانهم وتطورهم وإمكاناتهم...
وبالرجوع إلى أدبيات الفكر التربوي اإلسالمي الكثيرة المتنوعة ،والموزعة في المصادر
المختلفة يمكن التأكيد بأن عنصر «المعلم وإعداده» قد لقي عناية فائقة ،وشغل حيزا كبيرا
ضمن اهتمامات المنظومة التعليمية التربوية اإلسالمية القديمة .وال شك بأن هذا االهتمام
مبرر وليست فيه مبالغة أو إفراط ذلك ألسباب عدة منها )1 :أن اإلسالم كله بوصفه دينا
خاتما عالميا مؤسس على فكرة الدعوة والتربية والتعليم؛ بحيث أخذ فيه العقل والعلم
المسترشد بالهدي حيزا كبيرا مما جعل وظيفة التعليم والتربية ،ونقل العلم الشرعي الديني
والدنيوي لألمة ولغيرها من األمم مهمة أساسية ليست فقط للنبي عليه الصالة والسالم
ولكن للعلماء والدعاة والمعلمين من بعده ،ويتماشى هذا تماما مع مقاصد الشريعة التي
تدعو إلى حفظ العقل وحفظ الدين ،وهذا ال يتم بالشكل المطلوب إال بالتعليم ،والتربية،
والتهذيب ،ونشر الدين ،والمعرفة ،والعلم ،واألخالق ،والعقيدة الصحيحة )2 ،أن معلم
العلوم الشرعية واإلسالمية له مكانة مرموقة ووظيفية رسالية في المجتمع المسلم تأسيسا
على ما أكدته نصوص القرآن الكريم ،وسنة النبي عليه الصالة والسالم ،وكذلك خبرة
األمة وممارساتها في مختلف العصور التي شعت فيها الحضارة اإلسالمية ،وتطورت فيها
العلوم والفنون والحضارة والعمران بكل أشكاله وصنوفه )3 ،أن معلم العلوم الشرعية
واإلسالمية هو صاحب الدربة ،والحذق ،والقدرة ،والملكة التي تعين على أعظم مهمة في
الوجود وهي التعليم والتربية والتهذيب بالقرآن والسنة النبوية المطهرة ،و )4أن االستخالف
والعمران والتحضر في اإلسالم يدور دورانا كامال مع العلم ،وتعليمه وتطبيقه في مختلف
أصناف المعرفة الكونية ،والطبيعية ،واإلنسانية ،واالجتماعية ،والدينية ،والحضارية عموما؛
وعليه كانت وظيفة المعلم ودوره متصلة مباشرة بالمخرجات المنتظرة من عملية التعليم
وهي تكوين الرجال ،وإنتاج األفكار ،وابتكار المنتجات ،وإبداع الحلول لمختلف مشاكل
اإلنسان والمجتمع ،وتحقيق مقاصد الشريعة وغاياتها التي ُابتعث الرسول ﷺ إلكمالها.
ومن هنا فإن إعداد معلم العلوم اإلسالمية والشرعية الرسالي ليتصدى للمهام واألدوار
المذكورة أعاله ُيعد من أكبر أولويات أي نظام تعليمي مؤسس على المنظور الحضاري
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اإلسالمي .ولما كان موضوع معلم العلوم الشرعية واإلسالمية وإعداده من األهمية بمكان
في مجمل الفعل الحضاري لألمة اإلسالمية ،فإن هذه الورقة تتخذ منه موضوعا للبحث
والتنقيب وذلك من أجل إعادة النظر في مسألة تخريج المعلم بالمواصفات التي تستجيب
لرسالته ،ودوره الالئق به ضمن منظومة األدوار الحضارية واالستخالفية المنوطة به في نسق
الفكر التربوي اإلسالمي.

 2ـ المؤسسات التعليمية اإلسالمية وإشكالية التكوين المنهجي والبيداغوجي لمعلم
العلوم الشرعية واإلسالمية
ومما ال شك فيه أن تكوين المعلم ،وإعداده إعدادا منهجيا سليما ،ورصينا شامال،
ومتكامال متناسقا بصورة عامة ،وإعداد معلم العلوم اإلسالمية بصورة خاصة يكتسب
أهمية بالغة الخطورة واألثر في مجمل المنظومة التعليمية في أي نظام تعليمي تربوي
إسالمي .ومن ثم فإن موضوع المعلم وإعداده ال يشكل فقط عنصرا من عناصر العملية
التعليمية التربوية اإلسالمية ،ولكنه يمثل محوره المركزي ،ومفتاحه األساسي الذي بدونه
تختل منظومة التعليم والتربية ،وتفتقد لجوهرها وروحها .وقد تأكد هذا الفهم في مختلف
الدراسات واألبحاث والممارسات سواء ما كان منها قديما أو حديثا.

وعلى الرغم من وجود دراسات وأدبيات عديدة متنوعة في ميدان إعداد المعلم
بصورة عامة ،ولكن يبقى التساؤل الكبير حول إعداد المعلم أو األستاذ الذي يدرس
العلوم اإلسالمية وليس التربية اإلسالمية بمفهومها الضيق الذي يركز على تدريس
القيم التربوية اإلسالمية وأهداف التربية اإلسالمية وعناصرها الموجهة لتوعية الناشئة،
وتهذيب أخالقهم .فالحديث هنا عن معلم يتصدى لتدريس علوم اإلسالم وشريعته
بالمعني العلمي المنهجي أي تدريس علوم العقيدة والفلسفة اإلسالمية ،وعلوم األصول
والفقه ،وعلوم القرآن والحديث ،وعلوم الدعوة واألديان المقارنة ،وعلوم التاريخ
والحضارة والثقافة اإلسالمية وعلوم الفكر اإلسالمي ،وعلوم التصوف واألخالق وغيرها.
فوعي هذه العلوم وفهم طبائعها ،ومقاصدها ،وطرائقها ،وأساليبها ،ومناهجها ،واستيعاب
كيفية تدريسها وإيصالها للمتعلمين المعاصرين ليس باألمر الهين الذي يقوى عليه الكثيرون
ممن هم متخصصون في هذه العلوم العظيمة .فقد يتوفر لدى الكثير من هؤالء المتخصصين
في العلوم اإلسالمية اإللمام بالتخصص ،والتبحر في معارفه ،ومسائله ،وأدبياته ،ومصادره،
ومناهجه...ولكن يبقى السؤال حول القدرة والكفاية والملكة على تدريس هذه العلوم،
ومناهج إيصالها للمتعلمين المعاصرين بأنسب الطرق ،وأجداها وأكثرها فعالية ومالئمة.
ويبقى كذلك السؤال حول الكفايات أو الملكات التي ينبغي أن يتوفر عليها معلم أو أستاذ
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العلوم اإلسالمية لكي يقدر على وعيها وتدريسها ،وإدارتها في بيئة تعليمية معاصرة مركبة
ومتشابكة ومتسارعة التغير .ويبقى كذلك السؤال حول فهم طبيعة هذه العلوم ،وطبيعة
المتعلمين في واقعنا المعاصر ،وما الملكات والقدرات التي ينبغي أن يوصلها ،ويرسخها
معلم أو أستاذ العلوم اإلسالمية لمتعلمي هذه العلوم كل على حسب خلفيته وتخصصه
واهتماماته وأهدافه.

ومعلم العلوم والمعارف اإلسالمية المتخصصة كغيره من معلمي العلوم األخرى
سواء أكانت طبيعية أو إنسانية أو اجتماعية أو تقنية بحاجة إلى تأهيل بيداغوجي تكويني
تربوي؛ بحيث تُعطى له الكفايات ،والملكات الشاملة المطلوبة في تكوينه وأدائه
وأدواره المتعددة الجوانب واألغراض خدمة لعلوم الشريعة وفنونها ،وإسهاما في بناء
األمة ،وتنميتها وتطويرها الحضاري الشامل .والمعلوم لدى أهل الصنعة أن لكل علم
من العلوم المعروفة اليوم ما يعرف بالجوانب التربوية البيداغوجية التكوينية للمعلم أو
المتخصص تعنى بتكوينه المنهجي ،المعرفي ،الوجداني ،المهاري ،السلوكي ،المهني،
الوظيفي ،العملي ،األدائي البيداغوجي لكي يكون مؤهال إلدارة عملية التعليم في مجاله
بأعلى مستويات اإلتقان والفعالية والمردودية .فمثال في علوم الرياضيات هناك تخصص
يعني بالجانب البيداغوجي التربوي لتدريس الرياضيات (،)mathematics education
وكذلك في الفيزياء ( ،)phyiscs educationوفي الطب ( ،)medical educationوفي
العلوم االجتماعية ( ،social sciences educationوغيرها من العلوم .فهل يمكننا أن
نطور إطارا منهجيا لما يمكن أن نسميه بالجوانب التربوية البيداغوجية لتدريس العلوم
الشرعية وإعداد أستاذها وفقا لرؤية ومنهج ونموذج تكويني متكامل وشامل .فالحديث
هنا ينصب حول ( ،)Islamic Sciences educationوبشكل خاص في إعداد معلم أو
أستاذ العلوم اإلسالمية والشرعية.

وعليه فإذا ما عمق الباحثون النظر في حال تدريس العلوم اإلسالمية في مؤسساتنا
وجامعاتنا على سبيل المثال فإنهم يجدون بصورة عامة أن التكوين البيداغوجي ،والتربوي،
والمنهجي التدريسي لمعلمي وأساتذة العلوم اإلسالمية ال يكاد يغطي الحاجة ،ويسد
المطلوب من أجل تأهيل أستاذ هذه العلوم وتكوينه.
وعلى الرغم من أن بعض الجامعات ،والمؤسسات التعليمية تحاول سد هذا النقص
بإعطاء تكوين ألساتذة العلوم اإلسالمية أو حتى إعطائهم ديبلوما تربويا ُيعنى بالجوانب
والبيداغوجية التربوية التكوينية والتدريسية ،إال أن عدم تعميم هذا النوع من التكوين ،وجعله
شرطا أساسيا لتدريس العلوم اإلسالمية في مختلف المؤسسات والجامعات والكليات التي

346

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

تقدم هذه العلوم من جهة ،وكذلك تأسيس هذا التكوين على مقاربات قد تكون غير صالحة أو
غير مناسبة لتكوين أساتذة العلوم اإلسالمية ،وال تراعي طبائع هذه العلوم وطبائع المتعلمين
الذين ينتمون إلى هذه التخصصات من جهة أخرى قد ال يحل مشكلة التكوين البيداغوجي
التربوي التكويني والتدريسي الالزم والمالئم ألساتذة العلوم اإلسالمية والشرعية.

ومن هنا تتضح معالم المشكلة األساسية التي ينبغي للمتخصصين في هذه العلوم
الشرعية واإلسالمية العظيمة االنتباه إليها والتصدي لها .فقد أثبتت الوقائع واألدبيات
التعليمية في المجاالت الشرعية واإلسالمية أن معلم أو أستاذ العلوم اإلسالمية والشرعية
بحاجة إلى تكوين منهجي تربوي بيداغوجي تدريسي ُيعده لمهمة تدريس العلوم اإلسالمية
والشرعية ،ومعارفها أخذا بعين االعتبار لطبيعة هذه العلوم ومقاصدها ،ولطبيعة المتعلمين
وخصائصهم ،ولطبيعة التحوالت الكبرى التي تشهدها الساحة التربوية التعليمية المعاصرة.
وينبغي لهذا التكوين أن يكون أصيال ومبنيا على فلسفة التربية اإلسالمية ،وأسسها العقائدية،
والفكرية ،واالجتماعية ،والحضارية الكبرى مع مراعاة التطورات والتحسينات الكبيرة التي
أفرزتها الخبرة البشرية المعاصرة في مجال إعداد المعلم ،وتأهيليه البيداغوجي والتدريسي
السليم والفعال.
ومن ثم فإن الحاجة ماسة إلى تطوير مقاربة منهجة علمية تسمح ببناء إطار نظري ورؤية
علمية تعين على تشكيل نموذج تربوي إسالمي متكامل لتكوين معلم العلوم اإلسالمية
والشرعية ،وتأهيله التربوي البيداغوجي التكويني والتدريسي لكي يمتلك الكفايات،
والقدرات ،والملكات الالزمة ألداء أدواره المنوطة به على أكمل وجه.
 3ـ معلم العلوم الشرعية واإلسالمية وأهمية مقاربة «الكفايات» و«الملكات الشاملة»

وإذا ما كان ذلك هو شأن الفكر التربوي اإلسالمي في تصوره وتعامله مع موضوع
المعلم وإعداده ،فبالمقابل وبالعودة إلى أدبيات الفكر التربوي الحديث ـ فيما يتصل مباشرة
بموضوع هذه الورقة وهو إعداد معلم العلوم اإلسالمية والشرعية ـ يجد الباحثون أنفسهم
أمام كم هائل من المعارف ،والخبرات والجهود النظرية والعملية في شأن تقديم منظور
إلعداد المعلم ،وبرامج لتكوينه ،ومداخل لتأهليه في مختلف الجوانب ،وفي مختلف
المراحل ما تعلق منها بما قبل االندماج في العمل التدريسي أو في أثناء العمل التدريسي أو
ما بعد ذلك؛ حيث التكوين المستمر والتعلم مدى الحياة.
وفي هذا السياق تطورت نظريات عديدة في موضوع إعداد المعلم وتأهيله ،ومن أهمها
وأحدثها «نظرية التعليم بالكفايات» (.)Theory of Teaching through Competencies
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وتعد هذه النظرية من أهم التطورات في ميدان تكوين المعلم؛ حيث اتجهت إليها الكثير
من نظم التربية والتعليم في العالم؛ بما في ذلك نُظم التربية في العالم اإلسالمي الحديث.
وباألساس تركز «نظرية تكوين المعلم بالكفايات» على فكرة أساسية مفادها أن المعلم
ال يستطيع القيام بمهامه وأدواره بالشكل المنشود وبأعلى درجات الفعالية واإلتقان ما
لم يمتلك «الكفايات» الالزمة للقيام بذلك؛ ذلك ألن غياب هذه «الكفايات» يعني أن
المعلم تعوزه االستعدادات ،والقدرات ،والمهارات ،والعادات ،والقيم ،والسلوكيات،
والممارسات الجيدة التي تحتاجها مهمته بوصفه معلما في مجال تخصصه الذي ينبغي عليه
إتقانه ،وإدارته ،وتطويره بأعلى مستويات الفعالية والكفاءة.

وفي إطار «نظرية الكفايات» يستلزم األمر أن يكون المعلم مؤهال بالصورة الكافية
ليتعرف على أهداف العملية التعليمية ،وحصيلة التعلم ومخرجاته ،وطرائق التعليم وأساليبه،
ونفسية المتعلم وقدراته ،والبيئة التعليمية ومتطلباتها ،والجوانب البيداغوجية ،والتدريسية
واستحقاقاتها...كما يتطلب األمر أن يكون لدى المعلم المعرفة والخبرة الالزمة في مجال
تخصصه األساسي باإلضافة إلى معارف عامة مفيدة في مجال عمله ،وتواصله بالمتعلمين
وبالمحيط التربوي والتدريسي واالجتماعي...مما يسهل عليه مهامه وأدواره.
ولهذا تقول «نظرية الكفايات» بأن المعلم قبل أن يتصدى ألدواره التعليمية والتربوية،
ويتخذ من التعليم مهمة ورسالة في حياته عليه أن يمتلك الكفايات الالزمة لذلك .وقد
رصدت الدراسات العلمية المتعددة والدراسات المنهجية المستفيضة هذه الكفايات
ولخصتها في مجموعة يمكن إيجازها في:
ـ الكفايات المعرفية
ـ الكفايات النفس حركية
ـ الكفايات المهنية
ـ الكفايات التواصلية
ـ الكفايات اإلبداعية
ـ الكفايات اإلنجازية
ـ الكفايات القيادية
ـ الكفايات الروحية

ومن نافلة القول التنويه إلى أن توظيف مدخل الكفايات في إعداد المعلم عموما ومعلم
العلوم اإلسالمية ـ كما أثبتت العديد من الدراسات ـ قد أسهم بشكل كبير في تغيير نظم
التعليم ،وتفعيل العملية التعليمية في مختلف جوانبها؛ بحيث أدخلت في ثقافة التعليم عامة،
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وإعداد المعلم بشكل خاص أدوات تكوينية وتوجيهية وتربوية لم تكن متاحة في النظريات
السابقة الخاصة بإعداد المعلم مثل «نظريات األهداف» التي تعتمد أكثر على الجوانب
السلوكية .ولما كان لهذه النظرية صيتها ونجاحاتها ،فإنها أصبحت محل اهتمام كبير من
الباحثين ،والدارسين ،وواضعي السياسات في مجاالت التربية والتعليم .وأصبحت مشاعة
بشكل كبير في نظم التعليم في الكثير من البلدان العربية واإلسالمية بعدما تم تطبيقها في
الدول الغربية المختلفة.

وال شك أن نظرية الكفايات مؤسسة على فلسفة تربوية تجعل من عملية التعليم عملية
ديناميكية مركبة تعطي للمعلم أدوارا متقدمة وفاعلة ،وتجعل منه عامال استراتيجيا في نجاح
العملية التربوية التعليمية برمتها .وبنظرة متفحصة في أدبيات الفكر التربوي اإلسالمي
القديمة ال يالقي الباحث عناء كبيرا في وضع يده على نظريات نوعية في مجال التربية
والتعليم شبيهة بنظرية الكفايات أو حتى متجاوزة لها في بعض األحيان والجوانب.

ومن أهم ما جادت به قريحة مفكري وعلماء التربية المسلمين في سياق تنظيرهم لبناء
نظام تربوي تعليمي إسالمي أصيل ومتفاعل مع الخبرة اإلنسانية ،تطويرهم لفكرة «تنمية
الملكات» بوصفها مدخال أو رؤية متكاملة إلعداد المعلم ،وتأهيله ليقوم بأدواره الحاسمة
في تعليم األمة ،وتربية اإلنسان المسلم ،وإعداده لمهمة االستخالف في األرض استجابة
لتوجيهات الوحي ،ولمتطلبات تطور المجتمع اإلسالمي ،وحضارته عبر مراحلها المختلفة.
وتأتي «نظرية التعليم بالملكات الشاملة» لتجلي حقيقة اهتمام الفكر التربوي اإلسالمي
بالمعلم ،وضرروة تأهيله ليتمكن من إدارة العملية التعليمية بشكل فعال ومتقن.
وبالتعمق في فحص حقيقة «مقاربة الملكات» في تأهيل المعلم يجد الباحث نفسه أمام
إطار متكامل ،وفلسفة تربوية عميقة ومتكاملة ،ورؤية تربوية تعليمية تنبع من عمق الثقافة
اإلسالمية ،ومن نسق الفكر التربوي اإلسالمي ونموذجه الحضاري .وعلى الرغم من وجود
تشابه بين مقاربة أو نظرية «الكفايات» في إعداد المعلم ونظرية أو مقاربة «الملكات» إال أن
الغوص ،والتعمق في هذه األخيرة يجدها تمتاز بميزات تجعلها تستوعب مقاربة الكفايات،
وتتجاوزها في جوانب متعددة ومفصلية فيما يتعلق بإعداد المعلم وتكوينه الشامل المتكامل
واألصيل ليقوم بأدواره ،ومهامه على أكمل وجه ممكن.
ومن ثم فإن هذه الورقة تدعو إلى االهتمام بهذه المقاربة في إعداد معلم العلوم الشرعية
واإلسالمية وتحليلها وتطبيقها في اإلعداد المتكامل للمعلم ،واستقراء إلى أي مدى يؤثر
ذلك في تحسين األداء بصورة عامة ،وذلك باستقراء هذه النظرية في تراث الفكر التربوي
اإلسالمي ابتداء ،ثم يلي ذلك النظر في إمكانية االستفادة من هذه المقاربة التربوية التعليمية
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األصيلة في واقعنا المعاصر؛ وذلك من خالل تطبيقها في مجاالت إعداد معلم أو أستاذ
العلوم اإلسالمية بشكل خاص.
إذا المطلوب فعال هو إماطة اللثام عن هذه المقاربة وأصالتها وأهميتها ودورها في
بناء المعلم ،وكذلك تقديم تصورات واقعية متكاملة لبرنامج إعداد معلم أو أستاذ العلوم
اإلسالمية والشرعية على أساس مدخل أو مقاربة «الملكات» يكون بمثابة أرضية علمية
منهجية لتأسيس ما يمكن نعته بـ «المقاربة التربوية البيداغوجية اإلسىالمية إلعداد معلم أو
أستاذ العلوم اإلسالمية وتأهيله الشامل» .وتُعنى هذه المقاربة التربوية بما له صلة بالجوانب
البيداغوجية ،والتربوية ،والتكوينية ،والتأهيلية لمعلم أو أستاذ العلوم اإلسالمية.
ومن الدواعي المتعددة وراء طرح فكرة هذه المقاربة التربوية اإلسالمية نذكر هنا:

 )1ضعف تأهيل الكثير من معلمي أو أساتذة العلوم اإلسالمية والشرعية في الجوانب
الخاصة بالبيداغوجيا والتدريس والتأهيل التعليمي والمنهجي المتعلق بتدريس هذه العلوم،
والتعامل مع المتعلمين المتخصصين فيها ،وتوظيف الوسائل والوسائط التعليمية المتعددة
التي تتناسب وطبيعة هذه العلوم ،وما يتعلق كذلك بتخطيط وتنفيذ العملية التعليمية وتقويمها
في مجاالت هذه العلوم...وغيرها مما يتعلق بعملية تعليم العلوم اإلسالمية والشرعية...مما
يحتاج إليه المتخصص في هذه العلوم باإلضافة إلى تمكنه من مجال تخصصه من الناحية
المعرفية المعلوماتية فهو بحاجة إلى كفايات أخرى أو باألحرى إلى «ملكات» متعددة
متنوعة.

 )2الحاجة المتنامية لتطوير رؤية ومنهجية واضحة لتكوين معلم أو أستاذ العلوم
اإلسالمية ،وإعداده المتخصص في علوم الشريعة والعلوم اإلسالمية عامة وفروعها المتعددة
من الفقه وأصوله ،وأصول الدين ،والعقيدة والفلسفة اإلسالمية ،وعلوم القرآن والحديث...
والعلوم اآلخرى مثل الدعوة وعلوم األديان ومقارناتها ،وعلم التاريخ اإلسالمي ،والثقافة
اإلسالمية والحضارة اإلسالمية ،وتاريخ العلوم اإلسالمية...على غرار ما يحدث في تأهيل
معلم العلوم ،والرياضيات ،والطب ،والعلوم اإلنسانية ،واالجتماعية األخرى تأهيال تربويا
وبيداغوجيا متكامال.
 )3الدور العظيم المنوط بهذه العلوم والحاجة إلى تخريج كفاءات عالية تتصدى لمهمة
جعل العلوم اإلسالمية والشرعيةمفاتيح لالجتهاد ،واالبتكار ،واإلبداع الذي يسهم في تنمية
األمة ،وتجديد حضارتها وثقافتها.
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وال شك أن هذه المبررات وغيرها يجعل موضوع هذه الورقة مهما ومفيدا ليس فقط
لتطوير مقاربة إسالمية أصيلة إلعداد معلم أو أستاذ العلوم اإلسالمية ،ولكن كذلك لفتح
آفاق البحث في مجال لم ُيطرق بالشكل الكاف ،وتكاد تكون الدراسات واألبحاث فيه ظنينة
شحيحة رغم الحاجة الماسة والمتنامية إليها.
ثانيا :عر�ض عام لتجربة الجامعة الإ�سالمية العالمية ماليزيا في تطوير
نموذج جودة متكامل لتدري�س العلوم الإ�سالمية والعلوم الأخرى من منظور
�إ�سالمي
 1ـ نبذة مختصرة عن الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا

وقبل أن نعرج على عرض مختلف جوانب تجربة الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا في
موضوع تعزيز المحاور المختلفة للتعليم اإلسالمي عموما وللتعليم المؤسس على القيم
واألخالق من بصورة خاصة نعرض نبذة مختصرة عن هذه الجامعة وإنجازاتها.
ـ جامعة شاملة وبحثية مؤسسة على قيم اإلسالم

تصنف الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا ضمن نظام التعليم العالي الماليزي بوصفها
واحدة من الجامعات الحكومية العامة .وتعد جامعة شاملة من حيث كونها أوال تقدم برامج
الدراسات الجامعية والدراسات العليا في مختلف التخصصات اإلنسانية واالجتماعية
والسلوكية والعلمية والتطبيقية .وثانيا ألنها جامعة تقوم باألنشطة األساسية للجامعات
الشاملة وهي :التدريس والبحث وخدمة المجتمع .وتوفر الجامعة اإلسالمية العالمية
بماليزيا لطلبتها فرصة التعلم المتميز والمتطور ،وتتبنى المنهج المتكامل للتعليم العالي،
ذلك ألن الجامعة تؤمن بأن المعرفة أمانة من اﷲ سبحانه وتعالى ،وبالتالي ،فإنه يجب أن
تؤدي هذه األمانة وفق توجيهاته ـ جل شأنه ـ تحقيقا لمصلحة الفرد والمجتمع .وال تزال
الجامعة تحاول جاهدة اإلسهام بفعالية في تنمية المجتمع من خالل إيجاد تكامل بين
معارف الوحي والعلوم اإلنسانية من جهة ،وبين القيم والعلوم والمعارف المهنية من جهة
أخرى.ويصل تعداد طالب المرحلة الجامعية األولى ما يقرب من  19000طالب وحاولي
 5609في برامج الدراسات العليا في مختلف التخصصات .وينحدر هؤالء الطالب من
أكثر من  100جنسية من مختلف بلدان المسلمين واألقليات المسلمة في العالم .و ُيشكل
الطالب الماليزيون األغلبية بنسبة ما يقترب من  % 78من أعداد الطالب ويشكل الطالب
الوافدون ما يقترب من .% 22
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ومن ناحية التوسع فإن الجامعة اإلسالمية تنتشر في خمسة أماكن رئيسية هي :الحرم
الجامعي األساسي وهو الذي بمدينة كونبغ ،والية سالنجور .وتوجدفيه كلية أحمد ابراهيم
للقانون ،وكلية فن العمارة وتصميم البيئة ،وكلية الهندسة ،وكلية معارف الوحي والعلوم
اإلنسانية ،وكلية االقتصاد وعلوم اإلدارة ،وكلية المعلوات وتقنيات االتصال ،ومعهد التربية
ومجموعة من مراكز التميز .والحرم الجامعي الثاني وهو في والية كونتن ،وتوجد فيه
كلية العلوم ،والطب ،والصيدلة ،والتمريض وطب األسنان وكلية علوم الصحة .والحرم
الجامعي المسمى كوااللمبور ويشتمل على معهدين متخصصين للدراسات العليا وهما:
المعهد العالمي للفكر اإلسالمي والحضارة ،ومعهد البنوك اإلسالمية المالية .وكذلك
الحرم الجامعي للمركز اإلعدادي المسمى بيتالينغ جايا .وكذلك الحرم الجامعي الجديد
الذي يشتمل على كليات اللغات واإلدارة بوالية جوهر .تتكون الجامعة حاليا من  16كلية
موزعة على الطب ،والهندسة ،والعمارة ،والتمريض ،وطب األسنان ،والعلوم الصحية،
والصيدلة ،والعلوم ،والحقوق ،واالقتصاد ،ومعارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،والتربية ،واللغات واإلدارة .كما تضم الجامعة  10مراكز تنفيذية
في القانون ،واإلدارة ،والبيئة ،والهندسة ،وعلم النفس ،وتقنية المعلومات ،والتربية.
ـ التأسيس

إن تأسيس الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا كان مبنيا على المبادئ اإلسالمية والقيم
العليا المتضمنة في تعاليم اإلسالم السمحاء .وكان الغرض من تأسيسها هو بناء نموذج
إسالمي متكامل للتعليم العالي تكون مبادئه مستوحاة من الوحي وتتفاعل مع منجزات
العصر .وعليه كانت الرؤية التوحيدية اإلسالمية هي أساس فلسفة الجامعة ورؤيتها ورسالتها
وأهدافها وتوجهاتها العامة في التربية والتعليم .وقد حدد الدكتور محاضير محمد رئيس
وزراء ماليزيا األسبق الرؤية العامة للجامعة اإلسالمية العالمية وذلك في كلمته للمؤتمر
الثالث للفكر اإلسالمي عام 1984م والتي كانت عن «إسالمية المعرفة واألمة»...« :على
األكاديمين المسلمين أن يتقنوا العلوم الحديثة ،وأن يفهموها بشكل متكامل ،وأن يتحكموا
في المعارف التي سيقدمونها لآلخرين .ومع ذلك يمكننا القول بأن إتقان هذه العلوم هو
مجرد شرط قبلي؛ إذ المطلوب هو دمج المفيد لهذه العلوم الحديثة في العلوم اإلسالمية
في التراث اإلسالمي العلمي وذلك باستبعاد وتصحيح وإعادة تفسير وتبني ما يصلح
من العلوم الحديثة بعد معايرتها بميزان الرؤية اإلسالمية التوحيدية وقيمها العليا .وعلينا
أن نحدد بشكل دقيق مدى ارتباط هذه العلوم بفلسفة اإلسالم »...ومن هنا جاءت فكرة
تأسيس الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا جاءت من رئيس وزراء ماليزيا األسبق محاضير
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محمد ( 1981ـ 2003م) وكان ذلك في اجتماع مع وزير التربية أنذاك والداتو عمر الدكتور
سليمان داوود المدير العام لوزراة التربية ،وتن سري داتو حاج مراد بن محمد وتوان حاج
عمر مدير التربية الدينية في وزارة التربية واألستاذ المشارك الدكتور كمال محمد حسن كلية
الدراسات اإلسالمية ،الجامعة الوطنية ماليزيا ومجموعة من الشخصيات الماليزية الرسمية.
وعليه يمكن القول أن التأسيس الرسمي للجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا بتاريخ  20ماي
عام 1983م بتوجيه من معالي رئيس الوزراء السابق الدكتور محاضير محمد .وقد أصدر
سمو ملك ماليزيا السلطان حاج أحمد شاه المستعين بالله بن المرحوم السلطان أبو بكر
رياض الدين المعظم شاه األمر الملكي بالتأسيس بعد اتفاقية وقعتها الحكومة الماليزية
وكل من حكومات المملكة العربية السعودية وجمهورية بنغالديش والمالديف وباكستان
وجمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية وتركيا ومنظمة المؤتمر اإلسالمي.وفي
 1يوليو 1983م تم تعيين سموه السلطان حاج أحمد شاه المستعين بالله الرئيس الدستوري
للجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا وذلك بموافقة ملك ماليزيا .وتعمل الجامعة بإشراف
من مجلس المحافظين الذين يمثلون الدول التي وقعت على اتفاقية تأسيسها .وتعتبر اللغة
اإلنجليزية والعربية اللغتين الرسميتين لإلدارة والتدريس والتواصل ،األمر الذي يؤكد على
عالمية رسالة الجامعة.
ـ الفلسفة

ويمكننا تلخيص فلسفة الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا في أنها تتأسس على تعاليم الوحي
وبشكل خاص على معنى ومقصد سورة العلق (اآليات  1ـ  .)5وتركز على أن المعرفة
سوف تنتج وتنشر وتُعلم في ضوء توجيهات الوحي وعمال من أجل ترسيخ عقيدة التوحيد
وجعلها هي األساس لكي يعرف الناس أن اﷲ سبحانه وتعالى هو الخالق الحق والمدبر
لكل شيء في السماوات واألرض .وأن تمحور فلسفة الجامعة على نشر فكرة أن كون
اﷲ سبحانه وتعالى هو الخالق الحق والمدبر تمثل قمة المعرفة التي تفتح اآلفاق لإلنسانية
نحو التقدم والرقي المتوازن .كما تشير فلسفة الجامعة إلى أن المعرفة أمانة من اﷲ سبحانه
وتعالى وأن تطويرها ينبغي أن يكون منسجما مع مقاصد خلق هذا الكون وهو عبادة اﷲ
سبحانه وتعالى .وينبغي أن يوظف اإلنسان هذه المعرفة بوصفه عبدا لله سبحانه وتعالى
وخليفة وفقا إلرادة اﷲ سبحانه وتعالى .وعليه فإن البحث عن المعرفة وتعلمها هي رحلة عبادة.
ـ األهداف

وقد تحدث محاضير محمد عن أهداف الجامعة في نفس الكلمة التي قدمها للمؤتمر
التربوي الثالث حيث أشار إلى أن من أهداف تأسيس الجامعة هي أن:
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 1ـ أن تساهم في التنمية الشاملة للبلدان اإلسالمية

 2ـ أن تحمي األجيال المسلمة المقبلة من التأثير السلبي للثقافة الغربية الوافدة

 3ـ تساعد المجتمعات اإلسالمية في أن تكون مستقلة وأقل اعتماد على الغرب
 4ـ تساهم في إحياء القيادة الفكرية للمسلمين
ـ الرؤية

تأسيسا على الرؤية التوحيدية اإلسالمية ورؤيتها للتربية الشاملة المتكاملة ،فإن الجامعة
اإلسالمية العالمية ماليزيا وضعت رؤيتها في أن تصبح مركزا دوليا رائدا في التميز التربوي
وذلك من أجل:
ـ تجديد الفعالية الفكرية لإلسالم واألمة اإلسالمية

ـ دمج معارف الوحي وقيمه في كل مجاالت المعرفة الحديثة واألنشطة التربوية
ـ تفعيل الدور الحيوي لألمة اإلسالمية في كل مجاالت المعرفة والحياة؛
ـ المساهمة في بناء الحضارة وتطوير نوعية الحياة وجودتها.

ـ الرسالة

تحاول الجامعة تحقيق رؤيتها من خالل الوسائل التالية:

 .1القيام بالمهمة األساسية الملحة المتمثلة في إعادة تشكيل العقل المسلم المعاصر
وإيجاد تكامل بين معارف الوحي والعلوم اإلنسانية بشكل إيجابي.
 .2إنتاج وإعداد نوعية متفوقة من المفكرين ،والمهنيين ،والعلماء من خالل إيجاد
تكامل نوعي بين اإليمان والعلم واألخالق الحميدة ،آملة أن يعملوا على تحقيق التقدم
الشامل والمتكامل والتنمية الدائمة في ماليزيا وأنحاء العالم اإلسالمي.

 .3تعزيز فكرة أسلمة العلوم اإلنسانية على مستوى التعليم ،والبحث واالستشارة فضال
عن نشر العلم وتنمية أخالقيات التفوق الشامل في الجامعة.
 .4تكوين نوعية التفوق الكلي الشامل المصبوغ بالقيم األخالقية والروحية على مستوى
التعلم والتعليم والبحث واالستشارة والنشر واإلدارة وحياة الطلبة.

 .5تزويد األسرة الدولية بنموذج فذ من المفكرين الجادين والعلماء والمهنيين
واإلداريين والموظفين والعاملين الذين يلتزمون بالنظرة اإلسالمية الكلية والقيم األخالقية
كعامل أساسي ألخالقيات العمل لديهم.
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 .6تعميق التكامل الثقافي والتحاور الحضاري في ماليزيا وبين المجتمعات والشعوب.

 .7تطوير الجو الذي يغرس روح التعلم المستمر الدائم ،ويعمق الشعور
بالمسؤولية االجتماعية بين الطلب واألساتذة بالجامعة .وقد تم تلخيص رسالة الجامعة
في العبارات اآلتية:
 oالتكامل
 oالعالمية

 oاألسلمة

 oالتميز الشامل
ـ بعض اإلنجازات

ويتكون الطاقم األكاديمي للجامعة من ما يقترب من  1300أستاذ .وتجدر اإلشارة
إلى أن الجامعة اإلسالمية العالمية في مسيرتها التي تمتد لـ  33عاما تمكنت من تحقيق
بعض المنجزات التي يمكن إجمالها في تخريج ما يقرب من  75000طالبا في مخلف
التخصصات .والحصول على رتبة  141في التصنيف األسيوي للجامعات في عام
2014م .كما حصلت الجامعة على ما يعرف بجائزة تطبيق نظام المؤسسة االستراتيجية
بحيث تعتبر األولى في آسيا التي تطبق نظام بطاقة األداء المتوازن في كل أنشطتها
وذلك في عام 2008م .كما حصلت على جائزة الجودة الشاملة عام 2004م .طبقت
الجامعة اإلسالمية العالمية نظام االيسو في الجودة الشاملة؛ بما في ذلك في اإلدارة
والسالمة واألمن ،البيئة والمختبرات...طبقت الجامعة اإلسالمية العالمية نظام بطاقة
األداء المتوازنة وحازت على جائزة دولية في تطبيقها؛ إذ تعتبر أول جامعة في آسيا
وثالث جامعة في العالم تطبق هذا النظام على كل المستويات .ويعتبر كثير من خريجي
الجامعة اإلسالمية العالمية شخصيات مرموقة في بلدانها منهم وزراء ،وسفراء ،ورؤساء
بنوك ،ورؤساء محاكم ،ومديرو مؤسسات وجامعات ،وقضاة ،ومحامون ،ومهندسون،
وأطباء...كما حازت الجامعة على مئات الميداليات الذهبية والنحاسية والبرونزية في
مجاالت البحث العالمي محليا وإقليميا وعالميا .وتسعى الجامعة اإلسالمية العالمية
للحصول على وضع الجامعة البحثية بحلول عام 2016م .وتجدر اإلشارة كذلك إلى
أن الجامعة حصلت في عام  2015على اعتراف من المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة
والعلوم بوصفها جامعة إسالمية عالمية بحثية رائدة.
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 2ـ الرؤية االستراتيجية للجامعة ومركزية الجودة والقيم واألخالق والمقاصد في تأطير
التعليم من المنظور اإلسالمي
تتأسس الرؤية االستراتيجية للجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا على دور القيم واألخالق
اإلسالمية والمقاصد الشرعية في تأطير منظمومة التعليم وعملية إعداد الخريجين بطريقة
منهجية متوازنة ومتكاملة؛ تتضمن الجوانب الروحية والمعرفية والفكرية والنفسية والسلوكية
واألخالقية والقيادية والمهارية.

وقد تم إدخال القيم واألخالق في مختلف جوانب العملية التعليمية بما في ذلك
البرامج والمقررات األكاديمية واألنشطة المكملة للمنهج واألنشطة البحثية وأنشطة خدمة
المجتمع ،وكذلك في تكوين الطالب الشامل وإعداد األستاذ وإعداد الطاقم اإلداري الذي
يدير الجامعة ومرافقها .ويبين لنا الشكل األتي أهمية القيم،واألخالق ،والرؤية اإلسالمية
عموما في تأصيل المعرفة وإنتاجها ونشرها وتطبيقها ،وكذلك في بناء نظام تعليمي متكامل
يهتم بجوانب :الرؤية اإلستراتيجية ومتطلبات المتعلمين وعمليات التأهيل والتدريس
والتأطير واإلدارة ،وجوانب بناء األطر األكاديمية واإلدارية القادرة على إدارة التعليم
اإلسالمي بشكل معاصر وفعال.

356

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

وتحقيقا لهذه الخريطة االستراتيجية ركزت الجامعة على تطوير منظومة عمل
متكاملة ركزت فيها على تطوير نموذج إسالمي متكامل في التعليم الجامعي يجمع
بين معارف الوحي والعلوم الحديثة ،و ُيدخل القيم والمبادئ اإلسالمية في مختلف
مناشط الفعل األكاديمي .والمتتبع لتطور الجامعة سيالحظ بشكل بارز االهتمام بهذه
األبعاد الثالثة :التخطيط والجودة وربطهما بالقيم واألخالق اإلسالمية .ومن خالل
تتبع نموذح الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا وتجربتها في التخطيط االستراتيجي
وقياس األداء يمكن القول بأن الجامعة تنظر إلى الجودة الشاملة بوصفها عملية تخطيط
وتوجيه وتنفيذ ومتابعة ومراجعة وتقويم وقياس وتحسين متواصل ألدائها وانجازاتها عبر
مراحل تطورها المختلفة ،وذلك من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها من خالل
توظيف اإلمكانات البشرية والمادية والفكرية والمعرفية والتكنولوجية التي هي بحوزتها.
(كما هو مبين في الشكل أدناه) .فهذا الشكل يوضع أهم المحاور التي تشكل اهتمام
القيادات العليا للجامعة ،كما يالحظ فيه أن التخطيط وقياس األداء وبناء ثقافة التعلم
الذاتي واالهتمام بالرأسمال البشري والمعنوي وبثقافة األداء تشكل بعدا مركزيا في
النموذج العام للجامعة.
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قيا�س النتائج والأداء
 الكتاب السنوي لإلنجاز مقياس ضامن اجلودة تقرير اجلودة السنوي املراقبة الداخلية واخلارجية لضامن اجلودة املقاييس الكمية والكيفية للجودة قياس القيمة املضافة والتأثري املتحصل منضامن اجلودة
 االستبانات -املقابالت -االستطالعات،الدراسات
 التغذية الراجعةالت�صنيف
املتميز
 تعزيز العالقاتالدولية
 ضامن قبولثقة املتعامليمن
واملستفيدين
واملجتمع

ر�أ�س املال
الب�شري واملايل

 نمو رأس املالاملايل
 نمو رأس املالالبرشي

الإطار
التوجيهي
 التفكري اإلسرتاتيجي التخطيط اإلسرتاتيجي إدارة املخاطر العوامل الداخليةواخلارجية
 جماالت التأثري احليويةوالقيمة املضافة
جودة الربامج
واخلدمات
 جودة الربامجاملكملة للمنهج
جودة اخلدماتاألكاديمية
 جودة اخلدماتاإلدارية

بطاقة الإجناز
املتوازنة
• الرؤية
• الرسالة
• األهداف
• أدوات القياس
• املؤرشات املفتاحية
لإلنجاز
• حتليل الفجوة

النموذج
المتكامل
إلدارة الجامعة
اإلسالمية

منوذج �إدارة نظام اجلودة
 -نظام إدارة اجلودة )(ISO 2001-9000

 نظام العملية :املدخالت-العمليات-املخرجات-
 التغذية الراجعة تقويم الوحدات اإلدارية واألكاديميةوحتليل أدائها
 خلق قيمة اجلودة املضافة خلق قيمة املستهلك املضافة تقويم األداء والفعالية اإلنجازية مراجعة مستويات اجلودةالقيادة
والإدارة
 التزام القيادة اإلدارة املتميزة التفاعل والتأثرياملبارش

تطوير البنية
التحتية والتقننية
واملعلوماتية
 تنمية البنية التحتية املادية تطوير مجع البياناتوحتليليها
 تطوير املعلوماتيةوالتكنولوجيا
تطوير نظم االتصال

اجلودة
الرتبوية والتعليمية

 جودة اخلرجيني جودة البحثالعلمي
 -جودة اخلدمات

تنمية ر�أ�س املال املعنوي
• البيئة التعليمية
• الثقافة التعلمية وثقافة اجلودة
• حتقيق رضا املتعاملني
واملستفيدين واملجتمع وثقتهم
• تنمية قدرات االبداع وعالج
املشكالت
• بناء قدرات اخلرجيني يف التواصل
والتفاعل واالستثامر
• تنمية روح الفريق والعمل
اجلامعي واحرتام املؤسسة
• منظومة املقاصد والقيم العليا

روح النموذج :ت�أ�صيل العلوم ،القيم والأخالق ،ا�سالمية العلوم ،تكامل معارف الوحي والعلوم احلديثة

كما هو واضح كذلك في النموذج المتبنى((( بأن اإلهتمام منصب حول أمور متعددة
منها:
((( انظر عبد العزيز برغوث ،النموذج المتكامل لقياس األداء :عرض تجربة الجامعة اإلسالمية العالمية
ماليزيا ،المؤتمر الدولي حول :قياس األداء وتطبيق نظام المؤشرات الرئيسية ودوره في تعزيز الجودة
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 .1تعزيز القيادة واإلدارة والتخطيط االستراتيجي للجامعة
 .2تعزيز الرؤية والرسالة واألهداف التربوية وحصيلة التعلم
 .3تعزيز منظومة القيم والمقاصد العليا في منظومة التعلم والتعليم والبحث وخدمة
المجتمع وخدمة األمة
 .4تعزيز البرامج األكاديمية النوعية وادارتها الفعالة (التقويم الجيد ومتابعة التحصيل،
وطرق التدريس ،وتوظيف التكنولوجيا والمعلوماتية والتقنية الحديثة)
 .5تعزيز الوسائل المساعدة والبنية التحتية المالئمة
 .6تعزيز التنمية البشرية والتدريب (تنمية عضو هيئة التدريس ،وتنمية عضو الهيئة اإلدارية)
 .7تعزيز الرأسمال التكنولوجي والمعلوماتي والمهاراتي
 .8تعزيز تنمية المتعلم وبيئة التعلم والعمل اإليجابية
 .9تعزيز االكتفاء المالي واالستخدام األمثل للموارد المتوفرة
 .10تعزيز الشراكة والخدمة المجتمعية
 .11تعزيز االستقاللية األكاديمية والمسؤولية
 .12تعزيز العالقات الدولية والصالت األكاديمية والبحثية والخدماتية مع المؤسسات
والهئيات الدولية
 .13تعزيز قدرات ومنتجات البحث العلمي في مجاالت التميز والتأثير
 .14تعزيز قدرات اإلبداع واالبتكار
 .15تعزيز الخدمات والمنتجات التي لها أثر على المؤسسة والمجتمع
 .16تعزيز جودة الخريج والمواءمة مع سوق العمل
 .17تعزيز ثقافة وقيم وأخالق اإلنجاز
 .18اإلحراز على االعتماد واالعتراف الدولي للبرامج ومنتوجات المؤسسة وخدماتها
(((
 .19تعزيز فرص التصنيف العالمي وإحراز التميز والتقدير والسمعة العلمية الدولية
 .20التعزيز المتواصل للجودة النوعية الشاملة (((.ويأتي كل هذا التصور في سياق ما
يعرف بالمؤسسة المتعلمة ذاتيا والتي تبني ثقافة تعلم ذاتي وتضع سياسات ولوائح
الشاملة في جامعات الوطن العربي :التجارب –التحديات –المستقبل ،ـ 13جمادى األولى 1436هـ:
الموافق لـ  3ـ  4مارس 2015م ،المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية

(2) Abdelaziz Berghout, Internationalising a Model of Islamic Educational Excellence,
International Islamic University Malaysia: The University with a Soul, In IIUM: The Premier
Global Islamic University, Edited by Zaleha Kamaruddin and Abdul Rashid Moten, IIUM
Press, First Edition, 2013, IIUM, Malaysia, p. 95.
(3) Mohamed Ridza Wahiddin, Strategic Planning: Steering the Ship Through Changing
.ـ Circumstances, ibid., p. 70 71
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ومخصصات مالية وبشرية من أجل التأسيس لبيئة العمل الذاتي المبني على قدرة
الموظفين اإلداريين واألكاديميين على تطوير ذواتهم بتعريز المعارف والمهارات
والعادات والسلوكيات الفعالة في األداء األكاديمي اإلداري بشكل ذاتي وبتحفيز داخلي
متنام (((.واالهتمام بعنصر منظومة التعليم والتعلم وبشكل خاص األستاذ الذي يعتبر
(((
محورا مركزيا في نجاح التعليم أو فشله.

من أهم ما ركزت عليه الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا في سياق تطويرها للنموذج
المتكامل واألصيل للتعليم اإلسالمي الحديث مسألة الجودة .جودة الحكومة ،والقيادة
واإلدارة واألستاذ والطالب والخريج والبرامج والمقررات والوسائل وطرق التدريس وطرق
التقويم والخدمات واإلدارة المالية والمعلوماتية وغيرها .ولم تنظر الجامعة إلى الجودة
بوصفها معايير وآليات ومؤشرات ومستويات لإلتقان ينبغي تحقيقها على الورق وفي لوائح
ووثائق الجامعة ،ولكن كذلك بوصفها ثقافة تغير الذهنية والسلوك وطرق األداء والتعامالت
والعالقات بين المتعاملين سواء أكانوا من الحكومة أو الطالب أو األباء أو اإلداريين أو
األساتذة أو المجتمع بمختلف شرائحه .فبدأت منذ عام 1998م في رحلة التأسيس لنظام
جودة متكامل ُعزز بالحصول على الشهادات الدولية المطلوبة في ضمان الجودة في كل
مجاالتها اإلدارية واألكاديمية والخدمية وغيرها .فحصلت الجامعة على شهادات ضمان
الجودة في اإلدارة والصيانة والتعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة الطالب والمكتبة
واألمان والسالمة والصحة والمختبرات وإدارة المخاطر والبيئة...وغيرها ،وحتى في إدارة
المسجد وتنظيم أنشطته وفقا لمعايير الجودة الدولية (((.وألن شهادات الجودة بمختلف
أنواعها تُعزز ثقافة قياس األداء من خالل وضع األهداف وتكميمها وقياسها ،فإن هذا األمر
عزز قدرة الجامعة وأهلها لكي تبني إدارة خاضعة لمعايير الجودة ومقايسيها .وساهم هذا
األمر منذ وقت مبكر في تحويل الجامعة إلى مؤسسة تسعى بشكل جدي لتبني المعايير
الدولية للجودة الشاملة وتطبيقها في مختلف األنشطة؛ مما وطن ثقافة الجودة منذ وقت
مبكر في تاريخ الجامعة ومسارها.
(4) Mohamed Ridza Wahiddin, Strategic Planning: Steering the Ship Through Changing
Circumstances, ibid., p. 72.
(5) Abdelaziz Berghout, Educational Excellence in The Islamic World: Enhancing Global
Quality and Strategy Planning, Arab Journal of Quality Assurance in Higher Education, Sana
.ـ University for Science and Technology, Vol. 8, 2011, p.167 168

((( انظر :عبد العزيز برغوث ،النموذج المتكامل لقياس األداء :عرض تجربة الجامعة اإلسالمية
العالمية ماليزيا...
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وقد سمح هذا النموذج بالتركيز على بناء نظام تعليم إسالمي يعزز المدخالت والعمليات
والمخرجات((( ولكن مع إضافة نوعية هي ربطها أوال بالقيم واألخالق اإلسالمية والرؤية
الكونية اإلسالمية عموما ،وثانيا بالتخطيط االستراتيجي وقياس األداء وفي كل مناشطه
الخاصة بالحكامة والقيادة واإلدارة والتخطيط والجودة والتعليم والتقييم ،ومسائل األستاذ،
والموظفين ،والطالب ،والبنية التحتية ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع ،والعالقات
الدولية والتواصل مع المؤسسات والشراكات .وثالثا بتتبع الحصيلة وأثرها أو المخرجات
وأثرها ،والتمكن من قياس األثر الذي تحدثه سياسات القياس لألداء على مجمل إنجاز
الجامعة وتطورها باتجاه الجودة الدولية الشاملة.
 3ـ اهتمام الجامعة بتكوين األستاذ وتأهيله البيداغوجي والتربوي لتدريس العلوم
الشرعية واإلسالمية خصوصا

اهتمت الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا في نموذجها لتعزيز التعليم اإلسالمي
والشرعي بوضع رؤية منظومية متكاملة تركز على األبعاد األساسية للعملية التعليمية الشاملة
كما هو مبين في الشكل اآلتي:

((( انظر :عبد العزيز برغوث ،النموذج المتكامل لقياس األداء :عرض تجربة الجامعة اإلسالمية
العالمية ماليزيا...
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من األمور األساسية التي أتاحت للجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا فرصة تطوير
ثقافة((( جيدة للتعليم اإلسالمي والشرعي الحديث هو تبنيها منذ وقت مبكر لفكرة
«تأهيل الكادر التعليمي الشامل»؛ بحيث وضعت آليات ،واصدرت لوائح وسياسات
تشجع الكليات والمعاهد والمراكز على وضع إستراتيجيات لتشجيع قدرات وكفايات
التعلم الذاتي لكل المنتسبين األكاديميين في الجامعة .وهذا اإلجراء أتاح الفرصة لتدريب
وتكوين وتأهيل أكاديميي الجامعة في المجاالت الثالثة :المعرفية ،والمهارية ،والوجدنية
والرسالية .وتشكلت بذلك بيئة للتعلم الذاتي تدعمها القيادات العليا للجامعة ،وتشجعها
رغبات اإلداريين واألكاديميين في تطوير ذواتهم ومعارفهم ومهاراتهم المتنوعة لكي يتأهلوا
لقيادة أعمالهم ،والقيام بمهامهم بأعلى مستويات التحفز والفعالية واألداء .وتشكلت بذلك
بيئة تعليمية إسالمية «....تسمح لكل فرد فيها بالمشاركة والتدخل في تشخيص ومناقشة
مشاكله والبحث عن حلولها وأن يجربوا ما لديهم من قدرات ومهارات إلحداث التغيير
(((
والتحسين لتنمية مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم من أجل تحقيق أهدافهم».
وقد شجعت الجامعة أساتذة العلوم اإلسالمية والشرعية خصوصا وأساتذة التخصصات
األخرى باالنخراط في التعلم الذاتي المؤسس على مجموعة مواصفات منها أن 1 :ـ المتعلم
يتصف باالستقاللية والقابلية للتعلم الذاتي 2 ،ـ المتعلم يستطيع تحديد احتياجاته وقدراته
ومصادر تعلمه ،وأهدافه 3 ،ـ المتعلم لديه القدرة على تنمية مهاراته ومعارفه بذاته 4 ،ـ
المتعلم قادر على تحديد مصادر تعلمه واالستفادة منها في تنمية مهاراته وقدراته ومعارفه
وخبراته 5 ،ـ المتعلم قادر على تقويم تعلمه الذاتي ومدى تطوره 6 ،ـ المتعلم يتحكم في
مسار تعلمه ويديره بشكل جيد 7 ،ـ المتعلم قادر على تطوير صفاته وعاداته التعلمية الفعالة
واإليجابية 8 ،ـ المتعلم قادر على تقويم نقاط قوته وضعفه 9 ،ـ المتعلم يستمتع بتعلمه
ولديه الدافعية العالية للتعلم ذاتيا 10 ،ـ المتعلم قادر على تحديد الخطوات الالزمة لتعلمه
ويتبعها لتحسين ذاته 11 ،ـ المتعلم يقدر انجازاته ونجاحاته التعلمية والمهنية والمؤسسية
ويبني عليها من أجل مزيد من التفوق والتميز 12 ،ـ المتعلم يجعل من الرسوب والعوائق
والصعوبات والنقد والفشل مصادر للتعلم واالنطالق المتحفز للنجاح 13 ،ـ المتعلم قادر
على العمل في فريق وتقبل آراء اآلخرين والرد عليها بأدلة منطقية 14 ،ـ المتعلم ال يستخدم

((( انظر :عبد العزيز برغوث ،النموذج المتكامل لقياس األداء :عرض تجربة الجامعة اإلسالمية
العالمية ماليزيا...
((( الكبيسي ،عامر ،)2004( ،إدارة المعرفة وتطوير المنظمات ،المكتب الجامعي الحديث،
اإلسكندرية ،مصر العربية ،ص .114
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أسلوبا واحدا في التعلم ويبتكر أساليب متنوعة للتعلم( 15 ،((1ـ المتعلم قادر على تحويل
المعارف وتطبيقها في حاالت واقعية يمكن قياسها وتقويمها وتطويرها 16 ،ـ المتعلم قادر
على قياس أدائه وإدارته بطريقة علمية صحيحة 17 ،ـ المتعلم متحكم في وقته ولديه القدرة
(((1
على إدارته بفعالية من أجل تحقيق أهدافه.
وبهذا فتحت الجامعة األفاق لتطوير الجوانب التربوية والبيداغوجية ألساتذة العلوم
الشرعية واإلسالمية .فأصبح متاحا أن يتعلم أستاذ العلوم الشرعية واإلسالمية مفاهيم
وأليات التعلم المؤسس على المخرجات ،وتوظيف طرق التدريس الحديثة في تدريس
العلوم الشرعية ،واستخدام التقنية والمعلوماتية في التدريس ،واستخدام طرق التقويم البديل
بدال من التركيز التام على المحاضرة .واستخدام طرق التفكير اإلبداعي والتفكير الوجداني
العاطفي في التعامل مع المتعلمين وتفهمهم وتعليمهم .كما اعتنت الجامعة بتأهيل أستاذ
العلوم الشرعية واإلسالمية خصوصا من خالل تعزيز معارفه ومهاراته وقيمه وعاداته وثقافته
التعليمية التربوية.
 4ـ مستقبل التعليم اإلسالمي والشرعي والحاجة إلى «مقاربة الملكات الشاملة «في
إعداد األستاذ القدير

مما سبق اإللماع إليه يمكننا القول بأن المؤسسات المعنية بتدريس العلوم الشرعية
واإلسالمية بحاجة ماسة إلى تطوير رؤية حضارية متكاملة في إعداد معلم العلوم اإلسالمية
والشرعية وتأهيله علميا وروحيا ومعرفيا وفكريا وسلوكيا ومنهجيا وتربويا وأخالقيا وقياديا
لكي يقوم بمهمته العظيمة .ومعلم العلوم اإلسالمية والشرعية يعيش في واقع مركب ومعقد
يتميز باإلنجازات المتسارعة والتطورات الكبيرة والمتنامية في مجاالت التعليم والتربية،
وبشكل خاص في ميادين تنمية المعلم وتطويره في مختلف الجوانب ،أدى إلى تشكيل أطر
جديدة ،ومقاربات علمية ،ونظريات متنوعة في بناء المعلم وتأهيله ليمارس أدوارا بعضها
قديم وبعضها جديد أفرزه التطور الهائل في تقنيات ،ووسائل ،وطرائق ،واستراتيجيات
التعليم والتعلم .وأدى هذا الوضع الجديد بدوره إلى إثارة تساؤالت حاسمة ومهمة فيما
يتعلق بتطوير ،وتجديد تدريس العلوم اإلسالمية والشرعية للمتعلم المعاصر الذي يعيش في
واقعنا المتشابك المتطور المتغير باستمرار .ومعلم وأستاذ العلوم الشرعية واإلسالمية ليس
( ((1حسين ،أسامة ماهر ( )2012تقويم خصائص المنظمة المتعلمة بالجامعات المصرية :الجامعات
الخاصة دراسة خاصة ،مجلة كلية التربية ببنها ،العدد  ،91الجمهورية العربية المصرية ،ص .51
( ((1انظر :عبد العزيز برغوث ،النموذج المتكامل لقياس األداء :عرض تجربة الجامعة اإلسالمية
العالمية ماليزيا...

غرب زيزعلا دبع روتكدلا ذاتسألا  /ةيمالسإلاو ةيعرشلا مولعلا ملعم دادعإ

363

بعيدا عن هذا التغير والواقع؛ وبالتالي فإن تجديد طرائق التدريس والتعليم ،وتطوير تقنياته،
ووسائله ،وأساليبه ،وأدواته ،ووسائطه أمر ال مفر منه لكي تستجيب هذه العلوم والمعارف
اإلسالمية الشرعية اإلسالمية لحاجات المتعلم أوال ،ولما تبتغيه األمة من هذه العلوم من
دور رائد في بناء اإلنسان ،والمجتمع ،والحضارة اإلسالمية المعاصرة ثانيا.

ومن ثم فإن تجديد هذا التعليم اإلسالمي ،وطرائقه ،وأساليبه ،ووسائطه يستدعي أكثر
مما يستدعي تكوين معلم وأستاذ العلوم الشرعية واإلسالمية ،وتزويده بما يحتاج إليه من
الملكات ،والكفايات ،والقدرات ،والمهارات التربوية والبيداغوجية العامة والمتخصصة
التي تؤهله ألداء أدوار مهمة في واقع معاصر مركب ومتشابك .ومن هنا تأتي أهمية هذه
المقاربة التي تبحث في تأسيس رؤية إلعداد معلم العلوم الشرعية واإلسالمية ،وتأهليه
التربوي العام والمتخصص قبل أن ينبري لمهمة تدريس علوم اإلسالم والشريعة ومعارفها،
والتفاعل اإليجابي الفعال مع متعلميها بمختلف طبائعهم ،وأصنافهم ،وخلفياتهم،
واهتماماتهم ،وأهدافهم التعليمية والحياتية العامة .وتتجلى أهمية هذه الموضوع في أمور
منها:

 )1الحاجة الماسة إلى تطوير مقاربة إسالمية معاصرة وأصيلة في بناء معلم أو أستاذ العلوم
الشرعية واإلسالمية بناء تربويا وبيداغوجيا علميا متكامال يأخذ بعين االعتبار فلسفة التربية
اإلسالمية وقيمها ،والرؤية الكونية اإلسالمية وعمقها االإستخالفي الحضاري ،ويستجيب
لمتطلبات الواقع المعاصر ،وتسارع التطوير الحادث في مناهج ،ونظريات ،ووسائل،
ووسائط ،وأساليب إعداد المعلم المعاصر ليؤدي أدوارا حيوية متجددة ومتخصصة.
 )2الحاجة الماسة لتجديد النظر في المقاربات والنظريات التي أبدعها الفكر التربوي
القديم والتي مازالت صالحة في زماننا ،ومحاولة تفعيلها وإعادة صياغتها وتطويرها
لتتماشى ومتطلبات الواقع الحالي .وعليه تأتي أهمية هذه الدراسة في استكشاف مقاربة
«الملكات الشاملة» وتوظيفها في مجال إعداد معلم أو أستاذ العلوم الشرعية واإلسالمية،
وتأهيله المتكامل وفقا لقيم الفكر التربوي اإلسالمي األصيلة ،واستفادة من الخبرة اإلنسانية
الحديثة في ميدان تأهيل المعلم وإعداده الشامل المتكامل.
 )3وضع لبنة تأسيسية علمية لمسألة تطوير مقاربة «الملكات الشاملة» في مجال
إعداد معلم العلوم الشرعية واإلسالمية تكون بمثابة اإلطار التنظيري والتوجيهي للتوسع
الحقا في هذا الميدان البحثي الخصب والضروري لبناء معلمي أو أساتذة العلوم الشرعية
واإلسالمية بناء تربويا وبيداغوجيا رصينا ،وتجديد طرائق ،ومناهج التعاطي مع هذه العلوم
ومع متعلميها .وسيكون لهذا التأسيس تطبيقاته في مجال بناء الخبرات ،وابتكار األفكار
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الالزمة في إعداد هذا المعلم ،وتطوير األرضية والملكات الخاصة بمجاالت تدريس العلوم
الشرعية ،وتجديد النظر في الكفايات التربوية الشاملة لمعلميها ومتعلميها على حد سواء.

 )4كما تبرز أهمية هذا الموضوع كذلك في كونها يستهدف تطوير نموذج متكامل
إلعداد معلم أو أستاذ العلوم الشرعية واإلسالمية في الجوانب التربوية البيداغوجية
الخاصة بتدريس العلوم الشرعية ،وتأهيله لكي يتصدى ألدواره ومهامه .ذلك ألن تطوير
هذا النموذج المؤسس على مقاربة «الملكات الشاملة» األصيلة في تراث الفكر التربوي
اإلسالمي ،والمستفيدة من الخبرة اإلنسانية التربوية الحديثة في هذا الميدان سيكون له كبير
األثر في بناء تصور إسالمي متكامل للتأهيل التربوي والبيداغوجي لمعلم أو أستاذ العلوم
الشرعية واإلسالمية.
 )5وعليه فمن األهمية بمكان تطوير نموذج إلعداد معلم العلوم اإلسالمية والشرعية
ومعارفها ،وذلك بوضع قائمة بأهم الملكات الشاملة المطلوبة في تأهيل معلم هذه العلوم،
وتحديد أولويات هذه الملكات والكفايات ،وترتيبها في سلم برامج تكوين معلم العلوم
اإلسالمية والشرعية ،مما يسهل عملية دمجها في تكوينه التربوي والبيداغوجي.

وتبقى كلمة أخيرة مهمة فيما يتعلق بتجربة الجامعة اإلسالمية العالمية ماليزيا وهي
أن الهدف األساسي من هذه الورقة ليس هو التقويم وبيان اإليجابيات والسلبيات ،ولكن
باألساس هو عرض عام ،ووصف لبعض جهود هذه الجامعة في تعزيز التعليم الشرعي.
ومن ثم فإنه ليس من شك بأن هناك سلبيات متعددة ومتنوعة رافقت هذه التجربة وما زال
بعضها موجودا سواء ما تعلق بمناهج ومقرارت العلوم الشرعية أو طرق التدريس ،أو إعداد
المعلم القدير أو مخراجات هذه الجامعة أو ما اتصل عموما بنجاح التجربة في تقديم نموذج
متكامل للعلوم اإلسالمية ومتدريسها في واقعنا المعاصر .وعليه فالبد من تضافر الجهود،
واجتماع اآلراء والقدرات والخبرات والتجارب من أجل تعزيز التعليم الشرعي المعاصر
ورفعه إلى المستوى الذي يليق به ،وإلى الدور الحضاري الذي ينبغي أن يضطلع به في خدمة
األمة واإلنسانية جمعاء.
الخاتمة والتو�صيات
حاولت هذه الورقة استعراض الحاجة الملحة للنظر في مسألة تجديد التعليم الشرعي
واإلسالمي وفق رؤية حضارية متكاملة تأخذ بعين االعتبار مختلف العناصر التي تؤثر
في منظومة التعليم والتعلم في واقعنا المعاصر .وركزت الورقة على أهمية تطوير مقاربة
«الملكات الشاملة» في إعداد أساتذة ومعلمي الدراسات اإلسالمية والعلوم الشرعية؛ وذلك
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من أجل االرتقاء باألداء التعليمي الشرعي واإلسالمي إلى ما تنتظره األمة اإلسالمية من دور
عظيم لهذه العلوم .إذ من المفترض أن تؤدي هذه العلوم دورا حاسما في تنمية األمة وتوسيع
عمرانها وخيريتها في أصقاع األرض المختلفة .كما اتضح بأن لهذه العلوم اإلسالمية
والشرعية رسالة اجتماعية حضارية؛ باإلضافة إلى رسالتها الشرعية والمعرفية والمنهجية
والتربوية والسلوكية...ومن ثم يتطلب األمر إعادة تفعيل رؤيتنا لهذه العلوم ولرسالتها
ووظائفها داخل منظومة الوعي اإلسالمي الحضاري المعاصر .وال يمكن أن يتحقق ذلك
بدون البناء المتكامل لحاملي هذه العلوم ومعليمها ودارسيها وممارسيها في المجتمع
الذي يتالقاها ويتفاعل معها ،ويتمثلها في حياته الخاصة وفي نشاطه الحضاري االجتماعي
الشامل .كما ينبغي االهتمام بمسائل ضمان الجودة في تكوين وإعداد المتخصصين في هذه
العلوم اإلسالمية والشرعية إذ أن فعالية األداء تُعد من العوامل الحاسمة في تدريس هذه
العلوم ـ ونجاحها في تحقيق األثر المطلوب منها في حياة الفرد والمجتمع ـ وخاصة للناشئة
المعاصرة التي تعيش في واقع مختلف تماما عن ما سبقه .ومن المقترحات التي تقدمها هذه
الورقة اآلتي:
 1ـ التأكيد على ضرورة أن يحصل متخصصو الدراسات اإلسالمية والشرعية على تكوين
في الجوانب التربوية والبيداغوجية المتعلقة بتدريس هذه العلوم لمختلف فئات المتعلمين.

 2ـ وضع قائمة بالمهارات والملكات الشاملة التي ينبغي أن يتمتع بها معلمو هذه
العلوم اإلسالمية والشرعية على حسب نوعيتها وطبيعتها والبد من ضمان حصول هؤالء
المتخصصين على هذه الملكات والكفايات.

 3ـ تشكيل فرق بحث متخصصة تعمل على دراسة الجوانب المتعددة لهذه العلوم؛
وبشكل خاص ما يتعلق بتطوير طرق تدريسها ،وتنمية الملكات االجتهادية في مختلف
التخصصات ،وربط مخرجات هذه العلوم بحل مشكالت األمة ،وبتوظيف خريجي هذه
العلوم في مختلف مرافق الحياة ،وتكامل هذه العلوم مع المعارف الحديثة ،ومناهج إدراج
القيم واألخالق في مختلف مناشط الحياة...وغيرها من الموضوعات الضرورية.
 4ـ االهتمام بإدخال معايير الجودة في إدارة المؤسسات المتخصصة بالعلوم اإلسالمية
والشرعية واالهتمام بتدريسها ومناهجها وتقويمها وتطوير المستمر...
 5ـ اقتراح جائزة دولية ألحسن أساتذة العلوم الشرعية واإلسالمية وفقا للمعايير الدولية
تكون بمثابة الشاهد على عظمة هذه العلوم وحامليها والدور العظيم الذي يقوم به األستاذ
القدير في نشر هذه العلوم وتطبيقها في واقع الحياة.
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 6ـ ضرورة تكثيف التعاون في مجاالت االستفادة من خبرات الجامعات والمؤسسات
اإلسالمية الرائدة في مجاالت تدريس العلوم الشرعية اإلسالمية ،والبحث فيها وتطبيقها
والتميز في تفعيلها وتجديدها.
 7ـ تطوير نموذج إسالمي متكامل،وترويج النماذج الناجحة من الجامعات والمؤسسات
العاملة في مجاالت العلوم اإلسالمية والشرعية في الوطن العربي واإلسالمي ومحاولة
تعزيزها واالستفادة منها.
 8ـ تبني فكرة المواصلة في عقد هذا المؤتمر المتخصص على أن يكون كل سنتين في
دولة من الدول المشاركة أو في جامعة من الجامعات اإلسالمية أو منارة من منارات العلم
الشرعي واإلسالمي الحديث.

ملخ�ص
ال شك أن التعليم الشرعي اإلسالمي في رؤيته ،ورسالته ،وأهدافه اإلستراتيجية ،ودوره،
ووظيفته الدينية والمعرفية والروحية والسلوكية واألخالقية والفكرية والعلمية واالجتماعية
والثقافية والتنموية يتموقع في عمق عملية البناء الحضاري لألمة اإلسالمية .والعلوم الشرعية
واإلسالمية في عمقها ،وطبيعتها ،ودورها الحقيقي تساهم إسهاما عظيما في العمران البشري
اإلسالمي ،وفي البناء المتكامل والمتوازن لإلنسان المسلم ،والمجتمع الذي أضفى عليه
القرآن الكريم معاني الوسطية والخيرية واالستخالفية .ولما كان هذا هو الدور الحقيقي
الذي ينبغي أن تضطلع به العلوم الشرعية واإلسالمية في واقع األمة اإلسالمية ،فإن واقعنا
المعاصر ُيدلل في الكثير من جوانبه ،ومؤسساته ،ومراكزه ،وكلياته ،وجامعاته ـ بدون
تعميم ـ على أن هناك أوجها متعددة للقصور في أداء هذه العلوم وفعاليتها وقدرتها على
االستجابة لمتطلبات الواقع ،وحلها للمشكالت التي تواجه اإلنسان المسلم المعاصر في
ظروف محلية ،وإقليمية ،ودولية معقدة .وعلى الرغم من أن تاريخ الحضارة اإلسالمية يقف
شاهدا عظيما على الدور الحضاري والعمراني الكبير الذي أدته هذه العلوم في بناء األمة،
وتقوية شوكتها ،وتمكينها ،وجعلها من أقوى األمم علما وفكرا وحضارة وثقافة وخيرية
وقيما وأخالقا في دورتها الحضارية العالمية األولى ،فإن بعض الضعف الذي اعترى هذه
العلوم ،وطال قدرات االجتهاد ،واإلبداع ،واالبتكار ،والفعالية ،والتأثير ،لدى قطاع واسع
من أبنائها جعل صورة هذه العلوم ،ودورها ،ووظائفها الحيوية الحضارية تهتز في ذهن
بعض أبناء األمة إلى الدرجة التي ينعتها البعض بالعلوم القديمة أو العلوم التراثية البالية أو
العلوم الرجعية وغيرها من النعوت السلبية.
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وعلى هذا األساس تحاول هذه الورقة التأكيد على ضرورة تفعيل العلوم الشرعية
واإلسالمية من خالل رؤية حضارية متكاملة ومعاصرة تعيد لهذه العلوم مكانتها ،ووظيفتها
الحضارية والعمرانية الحقيقية التي تختزنها في طبيعتهاـ وفي رؤيتها ورسالتها التي تستمدها
من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة .ويرى هذا البحث بأن هناك بعض االختالالت
في دراسة هذه العلوم وتدريسها ،وفي رؤيتنا لألبعاد الحضارية والعمرانية لهذه العلوم ،وفي
مناهج وطرائق تأصيلها وتطويرها ،واالجتهاد فيها وبها من أجل تعزيز دورها .ومن الناحية
التربوية والبيداغوجية هناك بعض االختالالت في :إعداد معلم العلوم الشرعية واإلسالمية،
وفي طرائق التدريس ومناهجه ،وفي التعامل مع متعلمي هذه العلوم ،وفي ربط هذه العلوم
بالواقع الفعلي ،وفي جسر الهوة بين ما يتعلمه الخريج وما يجده في واقع العمل والحياة،
والمواءمة بين مدخالت ومخرجات هذه العلوم ،وفي توظيف خريجي العلوم الشرعية
واإلسالمية في سوق العمل...

ويرجع مرد هذا الخلل إلى عوامل كثيرة ذات صلة بالرؤية والرسالة واألهداف التربوية
لهذه العلوم ،وبإدارة هذه العلوم ومؤسساتها ،والحكومة والقيادة واإلدراة ،وبالتدريس
والمناهج ،وبالمقررات والمضامين ومخرجاتها ،وبالمعلم ،وبالمتعلم ،وباختيار طالب
هذه العلوم ،وبالتقويم ،وبالربط بين هذه العلوم والواقع ،وباالستفادة من خبرات العلوم
والتقنية الحديثة في تسهيل تدريس هذه العلوم بأحسن األساليب والطرق وأنجعها ،وأقربها
إلى نوعية المتعلم المعاصر وواقعه...

ولما كان معلم هذه العلوم وإعداده المعرفي والروحي والمهاري واألخالقي والسلوكي
والقيادي من أهم عوامل النجاج في تدريس هذه العلوم وتفعيل دورها ،فإن هذا البحث
سيركز على تقديم رؤية متكاملة لتكوين معلم العلوم الشرعية واإلسالمية ،وتأهيله ليحمل
أمانة هذه العلوم ،ويحقق رسالتها العظيمة في البناء والعمران والتنمية لألمة في مختلف
جوانبها .فبدون االهتمام بهذا المعلم أو األستاذ أو الباحث ،وبدون تأهيله لهذه المهمة
العظيمة سيبقى دوما القصور حاصال؛ مما يؤثر سلبا على المخرجات ،وعلى األثر والدور
الذي ننشده لهذه العلوم سواء في تخريج القيادات ،والكفاءات ،والخبرات أو إبداع األبحاث
المفضية إلى الحلول العملية لمشكالت األمة ،أو تعزيز قدرات االجتهاد واإلبداع المنشود.
وسوف يركز هذا البحث في تطوير رؤية إلعداد معلم العلوم الشرعية واإلسالمية مؤسسة
على مقاربة «الملكات الشاملة» والكفايات أو الجدارات المتكاملة التي تأخذ بعين االعتبار
طبائع هذه العلوم ،ورسالتها ،وأهدافها ،ووظائفها العمرانية واالجتماعية والحضارية في
األمة .وسوف ينظر البحث في بعض األبعاد المنهجية والبيداغوجية لتكوين معلمي هذه
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العلوم .وفي ثنايا البحث سوف يعرج الباحث على اإلشارة إلى نموذج الجامعة اإلسالمية
العالمية ماليزيا ،ورؤيتها ،وخطتها ،وإستراتيجيتها في تناول العلوم الشرعية واإلسالمية،
وتأهيل متعلميها وخريجيها ،وكيفية إعداد أبناء هذه العلوم إعدادا متكامال يجعل لهم دورا
حيويا فعاال في المجتمع ،ويغير الصورة النمطية عن خريجي هذه العلوم؛ وذلك بتزويدهم
بالملكات والكفايات المعرفية والروحية والمهارية والقيادية والسلوكية والرسالية الالزمة
لتمثيل هذه العلوم أحسن تمثيل ،وتوظيفها في خدمة األمة وتقديم الحلول لمشكالتها.
الكلمات المفتاحية :العلوم الشرعية واإلسالمية ـ المعلم ـ المقاربة الحضارية ـ الملكات
الشاملة ـ النموذج

أزمة التعليم اإلسالمي المعاصر

وكيفية معالجتها  -رؤية محمد أسد
(لیو بولد فایس  Leopold Weissسابقا)
أ.د .صفوت مصطفى خليلوفيتش

أستاذ في كلية التربية اإلسالمية في جامعة زنيتسا البوسنة والهرسك

مقدمة :
يعاني العالم اإلسالمي منذ وقت طويل من حالة من الفساد والفوضى عمت الكثير من
مجاالت الحياة .فقد تخ َّلف المسلمون اليوم ـ مع األسف الشديد ـ اقتصادي ًا وعلمي ًا وتقني ًا
وسياسي ًا وتعليمي ًاِ ،
وم َّما ال َّ
شك فيه أن هذا الوضع قد س َّبب حالة من الركود الديني .ونتج
عن حالة الركود الديني هذه تفشي الفساد بين المسلمين لزمن طويل ،يمتد لعدة قرون.
وهذا البحث يتعرض لقضية في غاية األهمية ،وهي أزمة التعليم اإلسالمي المعاصر وكيفية
معالجتها ـ رؤية محمد أسد (ليوبولد فايس سابقا) .ولم يكن محمد أسد عالـم ًا ومفكِّر ًا
فحسب ،بل كان ظاهرة فكرية َّ
فذة ومميزة شهدها العالم اإلسالمي في القرن الماضي .كان
أسد قبل إسالمه يهودي ًا ،ولد ونشأ في أوربا ،وقد أثرت به الحياة الفكرية بعد اعتناقه لإلسالم
المتنورة في طرح الكثير من األفكار اإلسالمية من خالل آفاق جديدة.
حيث أسهمت أفكاره
ِّ
وتم َّيز فكر محمد أسد بال ُع ْمق الشديد في فهم الحضارة الغربية التي كان جزء ًا منها ،وكذلك
للديانة اليهودية التي كان يعتنقها قبل إسالمه ،وأيض ًا معرفته بالديانة المسيحية حيث خالط
أهلها منذ مولده وخالل نشأته .وبنفس العمق كان فهمه وإدراكه للحضارة اإلسالمية التي
وثق في إمكانياتها وأخلص لها منذ إسالمه وحتى وفاته.
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نبذة عن حياة محمد �أ�سد وق�صة �إ�سالمه:
قبل اعتناقه اإلسالم ،كان اسمه ليبولد فايس ( .)Leopold Weissولد في عام 1900م
في مدينة «لوو« في شرق «جالسيا» ( )Galaciaالتي كانت في ذاك الوقت واقعة تحت حكم
المملكة النمساوية المجرية .وينتمي إلى عائلة يهودية لها مكانتها العلمية واالجتماعية ،وكان
جدُّ ه لوالده حاخام ًا في «سيزرنويدز» عاصمة مقاطعة «باكوين» النمساوية في ذلك الوقت،
وكان يرغب أن يكون ابنه البكر (والد ليوبولد) حاخام ًا كذلك ليواصل ما كان عليه رجال
العائلة لعدة أجيال .ولقد تل َّقى ليوبولد بدوره تعليم ًا مك َّثف ًا في كافة أفرع الديانة العبرية ِم َّما
أهله لإللمام التام بالعبرية وأن يتحدثها بطالقة عند بلوغه الثالثة عشرة .هذا باإلضافة إلى
َّ
تع ُّلمه اللغة اآلرامية ،األمر الذي ساعده على إتقان العربية فيما بعد .ولقد َد َر َس كذلك
الفنون والتاريخ والفلسفة لفترة من الوقت ولكنه لم يستمر في دراستها لعدم اقتناعه بها.
مرة عام
وقد تل َّقى أيض ًا بعض المحاضرات في التحليل النفسي .زار ليوبولد القدس َّ
ألول َّ
 1922تلبي ًة لدعوة خاله دوريان الذي كان أحد تالميذ فرويد ،وكان يعمل فى التحليل
التحول في حياته،
النفسي .وتعتبر هذه الزيارة واأليام التي قضاها في هذه المدينة هي نقطة
ُّ
حيث أنه تع َّلم من خالل المالحظة العينية للمسلمين أن اإلسالم لم ينتشر بالحديد والنار
حسبما تع َّلم من قبل في كتبه المدرسية وفي محيطه االجتماعي .وسريع ًا ما أيقن الفتى أن
مشوهة تمام ًا عن اإلسالم ،وكل من حوله لم تكن
كونت لديه صورة َّ
بيئته االجتماعية قد َّ
لديهم الرغبة في التحدُّ ث أو الكتابة بحيادية عن هذه الديانة .وفي هذا السياق يقول ليوبولد:
مت منذ نشأتي المبكرة أن اإلسالم وتاريخه الثقافي يمثالن أحد الطرق الجانبية في
«لقد تع َّل ُ
تاريخ البشرية ،ومن خالل كتبي الدراسية عرفت أن التعاليم الروحية واألخالقية التي أتى بها
تستحق االحترام ،وبالتالي ال يجدر ذكرها
محمد – والتي كانت معرفتي بها محدودة – ال
ُّ
وال مقارنتها بالديانتين الوحيدتين اللتين يقتنع بهما الغرب ويأخذهما مأخذ الجدِّ  ،وهما
المسيحية واليهودية».
وفي هذا العام الذي زار فيه القدس إلتحق ليوبولد بوظيفة مراسل صحيفة فرانكفورتر
زيوتنج األلمانية ( )Frankfurter Zeitungعن منطقة الشرق األوسط ،وفي هذا العام أيض ًا
التقي في القدس برئيس لجنة العمل الصهيوني يوشيسكين ،وكذلك الدكتور شاييم وايزمان
الزعيم الحقيقي للحركة الصهيونية ،ولكنه في حواره معهما كان متعاطف ًا جد ًا مع العرب
الفلسطينيين .ولقد الحظ ليوبولد أنه في ذلك الوقت أي عام  1922كان تعداد العرب الذين
يقطنون فلسطين خمسة أضعاف اليهود ،وأن فلسطين أرض عربية أكثر منها يهودية.

تيفوليلخ ىفطصم توفص .د.أ /دسأ دمحم ةيؤر  -اهتجلاعم ةيفيكو رصاعملا يمالسإلا ميلعتلا ةمزأ
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رحلة البحث عن الحقيقة أوصلت ليوبولد إلي شاطئ اإلسالم الذي أعتنقه عن اقتناع
كون عالقات مع
تام ،وغ ّير أسمه عام  1926إلى محمد أسد .وفي مراحل الحقة في حياته َّ
كل من الشيخ مصطفى الـمراغي الذي أصبح فيما بعد شيخ ًا للجامع األزهر ،والملك سعود
ملك السعودية ،والزعيم الليبي عمر المختار ،ومحمد إقبال الكاتب والمفكر اإلسالمي
المعروف واألب الروحي لفكرة إقامة دولة باكستان .ولقد قام محمد أسد بالعديد من
األعمال الهامة في باكستان لحق ذلك تعيينه مندوب ًا لها باألمم المتحدة عام  ،1951ولكنه
استقر في «تانجر» وكرس وقته للكتابة).(1
تنحيه عن هذا المنصب
بعد ِّ
َّ
م�ؤلفات محمد �أ�سد:
َّ
إن فكر محمد أسد يقف شاهد ًا على رغبته في المعرفة وفضوله الفكري الشديد ،ولكن
من خالل إطار مرجعي محدد وهدف عملي .ولقد وجه معظم هذا الفكر لدراسة المواضيع
اإلسالمية الهامة وركز على القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف تحديد ًا .وكذلك فهم
معنى السلطة في اإلسالم والبحث في إمكانية اإلبحار في الروحانيات اإلسالمية بالرغم من
واقعنا الحديث الشديد المادية والوجودية .ويمكن القول بأن فكر محمد أسد منصب بالكلية
على اإلسالم ،إذ لم يكن مهتم ًا بتاريخ الحضارة اإلسالمية وأمجادها العريقة فحسب ،بل
أهتم أيض ًا بوضوح رسالة اإلسالم وبخاصة في عصرنا الحالي الذي اختلفت فيه السبل
َّ
ً
وتفرقت األهداف .ويبدو واضحا من عناوين كتب أسد تركيزه على الدور الذي من الممكن
َّ
أن تلعبه الحضارة اإلسالمية في العصر الحديث.

عكف محمد أسد في الفترة ما بين  1964و 1980على ترجمة معاني القرآن إلى
اإلنجليزية مصحوب ًا بالتعليق على اآليات ،وصدر ذلك في كتابه «رسالة القرآن �The Mes
 sage of The Quranويصف محمد أسد هذا الكتاب بأنه إنجاز حياته ،ويرى أنه من الممكن
أن يضيف الكثير إلى علم التفسير

ظهر اهتمام محمد أسد بالحديث الشريف منذ بداية إسالمه ،وجاء ذلك نتيجة لترجمته
لكتاب «صحيح البخاري» ،وقد قام بأهم جزء في هذه الترجمة أثناء إقامته في الهند حيث
قابل وصادق األستاذ محمد إقبال أعظم مفكر وشاعر إسالمي كبير في النصف األول من
القرن العشرين .ولقد اختفت هذه الترجمة عام  1947أثناء عملية تـهجير المسلمين  .كان
محمد أسد قد قام بترجمة األربعة كتب األولى من صحيح البخاري قبل ذلك بعشر سنوات
((( لمزيد من التفاصيل عن حياة محمد أسد يمكن مراجعة مقدمة كتابه «الطريق إلى مكة» التي كتبها
سالم عابد حاجيتش ،إصدار دار القلم ،سراييفو 1997.
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أي  1937ونشرت تحت عنوان  The Early Days of Islamـ Traditions of Sayings

and Doings of the Prophet Muhamed

انتشارا كتابه الشهير«الطريق إلى مكة» The Road to
ويعد أوسع كتب محمد أسد
ً

 Meccaالذي يظهر شوقه الشديد إلى الصفاء الروحي ورغبته الدفينة في االقتراب من
الخالق ،وقد نشر هذا الكتاب عام  .1953أما كتابه الـمؤثر The Homecoming of the
 Heartأو «عودة القلب إلي الديار» ،فهو يعتبر السيرة الذاتية لحياته الروحية بما تحتويه من
أهم كتبه ،وهما:
معان عميقة.
ُّ
ويخص محمد أسد القيادة والسلطة اإلسالمية باثنين من ِّ
«أصول الحكم والدولة في اإلسالم The Principles of State and Government in
 ،Islamوكتابه الهام الثاني «هذا قانوننا»  ،This Law of Oursولقد ن ُِشر الكتاب األول
عام  1947ويناقش فيه السلطة اإلسالمية ،ويعتبر أحد أهم الكتب في القرن الماضي في
هذا المجال .وفي عام  1936ظهر كتابه الق ِّيم «اإلسالم في مفترق الطرق» Islam at The
 Crossroadsالذي يناقش فيه أسباب األزمة التاريخية والحضارية بين اإلسالم والعـالم،
والعوامل التي تتحكَّم في الفهم الخاطئ لإلسالم في أوروبا  .وهذا الكتاب بالرغم من ِص َغ ِر
َح ْج ِم ِه ،إال إنه يعكس َف ْهم ًا واعي ًا ودقيق ًا لهذه المسألة ،ويظهر كذلك األفق الفكري لكاتبه.
ويقف محمد أسد شامخ ًا وسط مفكِّري القرن العشرين من المسلمين حيث يتم َّيز عن
الكثيرين بعمق أفكاره وتميزها في كافة أمور اإلسالم الهامة .وكذلك فهمه ودراسته ِّ
لكل
ما يتع َّلق بالديانات والحضارة والتاريخ األوروبي حيث يجمع في فهمه لألمور بين الفكر
اإلسالمي التقليدي وكذلك إلمامه بتجارب الحضارة الغربية الحديثة.

ومع بداية القرن الحادي والعشرين شهد العالم الكثير من األحداث السياسية واالقتصادية
التي جعلت اإلسالم ِم ْح َو َر تركيز واهتمام الكثيرين .وقد ساهمت هذه المؤ ِّثرات كذلك في
تكوين صورة سلبية عن اإلسالم في ضمير العالم .ولكي نفهم هذه األمور على حقيقتها
يجب على المفكرين اإلسالميين قراءة فكر محمد أسد وإعادة قراءة أعماله .ومن الصعب
أن نجد هذا العدد الكبير من األفكار المعروضة بذات الوضوح الموجود في أعمال أسد في
أعمال أي كاتب أو مفكر إسالمي آخر ،حيث يعرض أفكاره عن الحضارة الغربية والمجتمع
جلى وبنظرة صائبة.
الغربي ورؤيته لإلسالم بوضوح َ
�أزمة التعليم ـ هي كبرى �أزمات الم�سلمين في الع�صر الحديث
يجد القارئ المتتبع في مؤلفات محمد أسد أنه كان يتأ َّلـم كثيرا لما َّ
حل بالمسلمين
من مشاكل وأزمات مختلفة في العصر الحديث ،وقد ربط هذه األزمات بأزمتهم الكبرى

تيفوليلخ ىفطصم توفص .د.أ /دسأ دمحم ةيؤر  -اهتجلاعم ةيفيكو رصاعملا يمالسإلا ميلعتلا ةمزأ

373

وهي أزمة التعليم بشكل عام ،والتعليم اإلسالمي على وجه الخصوص ،وفي صفحات هذا
البحث التالية سنعرض لهذه القضية بشيء من التفصيل.

تأ َّثر محمد أسد من حالة الفساد التي عمت الكثير من بالد العالم اإلسالمي ،وقد أوضح
في كثير من كتاباته أن اإلسالم سبب عظمة المسلمين وليس العكس ،فعندما يصبح اإلسالم
ٍ
حياة يتبعه المسلمون بوعي كامل وباقتناع فسوف يخبو بريق ابتكاراتهم
عادة وليس َمن َْه َج
)(2
وتبهت حضارتهم مفسحة المجال للتخ ُّلف والخمول.
ويرى محمد أسد أن تخ ُّلف المسلمين َنت ََج عن َع ْج ِز ِه ْم في تطبيق منهج اإلسالم في
فتحول تقدُّ مهم إلى جمود وتخ ُّلف .وما ُعرف عن المسلمين في الماضي من كر ٍم
حياتهم
َّ
ٍ
تحول اليوم إلى ضيق في األفق ورغبة في الحياة السهلة .ويرجع
ورغبة في التضحية بالنفس َّ
السبب األساسي في التخلف الثقافي واالجتماعي للمسلمين إلى ت َ
َخــ ِّل ِيه ْم التدريجي عن
(((
تطبيق روح اإلسالم ،فاإلسالم ال يزال موجود ًا في حياتهم ولكنه جسدٌ بال روح.
موضح ًا أن اإلسالم دفع المسلمين
ويتناول محمد أسد هذه األفكار بمزيد من التحليل ِّ
سهل عليهم فهمه واستيعاب حقيقة الخلق ومفهوم
األوائل إلى أعلى قمم الحضارة عندما َّ
ب منهم َف ْه َم حقائق صعبة بعيدة عن المنطق البشري .لذا لم تدفعهم الرغبة
الرب فلم َي ْط ُل ْ
ف بها المسلمون في صدر اإلسالم إلى الدخول في معارك فكرية ضد
في المعرفة التي ُع ِر َ
أصل اإلسال ُم الرغبة في المعرفة
الدين كما حدث مع أمم أخرى ،بل على العكس من ذلك َّ
ب
النبي ص َّلى اﷲ عليه وس َّلم إن َط َل َ
وجعلها فرض ًا أساسي ًا من فروض الدين حيث يقول ُّ
العلم فريض ٌة على كل مسلم ومسلمة .أيقن المسلمون أنه عن طريق العلم وحده يمكنهم
حق عبادته ،فعندما يقرأ المسلمون قول الرسول الكريم« :مـا خلق اﷲ من داء
عبادة ربهم َّ
مطلوب للوصول إلى الدواء وأن البحث سيساعد
إال وله دواء» يدركون أن البحث العلمي
ٌ
ثم اكتسب البحث العلمي قداسة الرتباطه
اإلنسان على تطبيق مشيئة اﷲ على األرض ،ومن َّ
اء ك َُّل َشيءٍ
بالفروض الدينية .ويقرأ المسلمون في القرآن قـول اﷲ تعالى) :وجع ْلن َا ِمن ا ْلم ِ
َ َ َ
ْ
َ َ
ِ
َح ٍّي( (سورة األنبياء )30 :21/فتدفعهم الرغبة في َف ْه ِم هذه اآليات إلى ال َب ْحث في الكائنات
وتطورها فينشأ من أبحاثهم علم األحياء.
الح َّية
ُّ
ويشير القرآن إلى التنا ُغم بين النجوم وحركتها كدليل شاهد على عظمة الخالق فيدفع
البحث في هذه المجاالت المسلمين إلى وضع أساسيات علوم الرياضيات والفلك.

((( انظر «الطريق إلى مكة» ص .193
((( انظر «اإلسالم في مفترق الطرق» ص . 10
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فاإلسالم يخرج بمفهوم العبادة من قالب الصالة إلى أفق البحث والمعرفة بينما ينحصر
مفهومها في األديان األخرى في مفهوم ض ِّيق.

وفي القرن السادس عشر عندما عرفت أوروبا نظام المجموعات الشمسية ودورانـها حول
الشمس عادته الكنيسة واعتبرته مخالف ًا لإلنجيل ،في حين أن المسلمين كانوا قد وصلوا إلى
معرفة نظام المجموعة الشمسية ،واستطاع علماء الفلك المسلمون إثبات أن األرض كروية
وعرفوا حقيقة دورانها حول ِم ْح َو ِر َها منذ أكثر من ستة قرون ،أي في القرنين التاسع والعاشر
الميالديين .وقد تمكَّنوا أيض ًا من عمل حسابات دقيقة عن خطوط الطول والعرض والكثير
من الدراسات األخرى دون أن ُيت ََّه َم أي منهم باإللحاد أو بالخروج عن الملة ،وكذلك كان
حالهم في علوم الكيمياء والفيزياء وعلم النفس وشتى العلوم األخرى التي أثبتوا فيها نباهتهم
وعظمتهم وعبقريتهم .و َي ْع ِ
تفو َقهم هذا إلى إتباعهم َهدْ َي النبي محمد ص َّلى
زي محمد أسد ُّ
اﷲ عليه وس َّلم حيث ح َّثهم على العلم قائال« :من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اﷲ له
به طريقا إلى الجنة(((«  ،وكذلك قوله« :إن العلماء هم خلفاء اﷲ في األرض» ،وكذلكَّ :
«إن
َف ْض َل العالم على العابد كفضل القمر عند اكتماله فوق سائر النجوم»((( ،وكذلك« :إن مداد
العلماء يوزن يوم القيامة بدم الشهداء».
ص محمد أسد الى أنه نظر ًا لهذا الفهم لدور الدين في الحياة َن َب َغ العلماء المسلمون
و َي ْخ ُل ُ
وتأ َّلقت الحضارة اإلسالمية في عصورها األولى ،أي في الخمسة قرون األولى من بعثة
)(6
النبي وأصبحت الدولة اإلسالمية هي أرض الحضارة واألمان.
ويضيف أسد أن الحياة تأ َّثرت كذلك بتعاليم القرآن ،ففي الوقت الذي كانت تعتقد فيه
أوروبا أن األوبئة لعن ٌة من اﷲ وعلى اإلنسان أن يتق َّبلها بخضوع ،كان المسلمون يتَّبعون
الصحية ويقومون بعزل األماكن الموبوءة .وحين كان العالم المسيحي يعتبر
تعاليم نب ِّيهم
ِّ
االستحمام ضربا من الرفاهية غير الالئقة بما في ذلك الملوك والنبالء كانت الحمامات
موجودة حتى في أفقر بيوت المسلمين .وكانت الحمامات العامة أمر ًا مألوف ًا في كافة المدن
اإلسالمية (على سبيل المثال كان في مدينة قرطبة وحدها ثالث مائة حمام في القرن التاسع)،
ِ
وم ْن َث َّم لم يقع المسلم فريسة للصراع الداخلي بين متط َّلباته الجسدية والروحية فاالستمتاع
أثر
النبي« :إن اﷲ تعالى
ُّ
يحب أن ُي َرى ُ
بالدنيا ال يتعارض مع روحانيات العبادة ،وفي حديث ِّ
نعمته على عبده»(((.
((( رواه مسلم وأصحاب السنن عن ابي هريرة
((( «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» وهذا يعني تغيير النجوم بالكواكب.
((( انظر «الطريق إلى مكة» ص . 192
((( سنن الترمذي
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وإجماالً للقول يمكن أن ن ْ
مقومات
ص إلى أن محمد أسد يرى بأن اإلسالم قد و َّفر ِّ
َخ ُل َ
ازدهار الحضارة التي سطرت صفحة من أعظم صفحات التاريخ اإلنساني .وقد استطاع أن
يصل إلى ذلك من خالل َد ْف ِع أتباعه إلى التفكير والعقالنية وال ُب ْعد عن الغموض الفكري
ِّ
الحث على
والتعقيد ،من خالل تشجيع العمل والبعد عن الدعة والكسل ،ومن خالل
للتعجب إذ ًا – كما يقول محمد
التنسك والرهبنة .فال مجال
ُّ
االنخراط في الحياة وعدم ُّ
أسد ـ في أن اإلسالم عندما خرج من حدود الجزيرة العربية أجتذب الكثير من األتباع ،فقد
وجد مسيحيو سوريا وشمال أفريقيا وتبعهم في ذلك أهل أسبانيا الذين كانوا يتبعون مذاهب
بولين وقسطنطين أنفسهم ألول مرة أمام أفكار تتعارض مع فكرة الخطيئة األولى ومبدأ دونية
الحياة على األرضِ .
وم ْن َث َّم فقد دخلوا بأعداد متزايدة في هذه العقيدة الجديدة التي أتاحت
لهم فهم حقيقة أن اإلنسان هو خليفة اﷲ على األرض حيث أنه يتعارض مع التحليل غير
المنطقي للخلق في المنطق المسيحي  .ويرى أسد أن هذا المفهوم في حد ذاته هو أحد
)(8
أسباب ازدهار الحضارة اإلسالمية في أول عهدها.
الإ�سالم بين ال�سلفية وال�صوفية والحداثة :
زار محمد أسد عدَّ ة بالد إسالمية وعاش فيها فترات من الزمن ،ومن تلك البالد :مصر
وإيران وأفغانستان وليبيا والسعودية وسوريا وفلسطين وتركيا والعراق وباكستان والعديد
من الدول اإلسالمية األخرى .وقد الحظ محمد أسد خالل زياراته وجود انقسامات بين
تناولها .ومن المعروف
المسلمين وبخاصة فيما يتع َّلق في فهم الدين والعقيدة وطريقة ُ
تعرض خالل تاريخه الطويل لكثير من التيارات والحركات منها
للجميع أن اإلسالم قد َّ
ف بالحداثة .وبما أن هذه االتجاهات ال تزال
على سبيل الـمثال :السلفية والصوفية وما ُي ْع َر ُ
حاضرة ومؤ ِّثرة في الساحة اإلسالمية فإنه من الضروري أن نلقي الضوء على مفهوم محمد
أسد لهذه االتجاهات.

أسسه ابن عبد الوهاب يم ِّثل مفهوم اإلسالم الذي
يرى محمد أسد أن التيار السلفي الذي َّ
ال يقبل التنازالت ويسمي محمد أسد هذا التيار بـ «الحركة الوهابية» ،وقد حاول هذا التيار
أن يضع حد ًا للبدع التي كانت قد أ َّثرت بشكل كبير على تعاليم اإلسالم في ذلك الوقت.
يحب أن يشير إليها الكثيرون.
يوضح محمد أسد ليست فرقة إسالمية كما
والوهابية كما ِّ
ُّ
ِ
يوضح محمد أسد شارح ًا هي المجموعة التي تتَّخذ قواعد وقوانين َت ْفص ُل أتباعها
فالفرقة كما ِّ
عن المجموعة األصلية من أتباع الدين .أما في حال الجماعة المنتسبة إلى الشيخ محمد بن
((( المرجع السابق ص  192ـ .193
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عبد الوهاب فال توجد قوانين وتشريعات مختلفة ،بل على العكس فقد حاولت هذه الحركة
إبعاد كل القوانين والتشريعات الدخيلة على اإلسالم التي تداخلت مع تعاليم اإلسالم
األصلية على مدار السنوات الطويلة وحاولت تأصيل وتأكيد والحفاظ على سنة الرسول،
وقد استطاعت هذه الحركة بالفعل تخليص اإلسالم مما علق به من شوائب الخرافة ،وكان
من الممكن أن تؤ ِّدي إلى تحرير روح اإلسالم وانطالقها حتى أن النهضة اإلسالمية المتم ِّثلة
في جماعة أهل الحديث في الهند وجماعة أهل السنة في شمال أفريقيا وظهور كل من جمال
الدين األفغاني والشيخ محمد عبده في مصر مرجعها جميع ًا إلى الصحوة التي بعثتها حركة
محمد بن عبد الوهاب في القرن الثامن عشر .غير أن االتجاه الذي اتخذته هذه الحركة في
تطورها داخل منطقة نجد أ َّدى إلى ظهور عيـبين أساسيين حاال دونها ودون أن تصبح حركة
ُّ
روحية عامة لنهضة اإلسالم .
والعيب األول فهو َض ْي ُق األفق في َف ْه ِم وتطبيق النصوص الدينية على معناها الحرفي
الظاهر دون الغور في أبعادها الروحية  .أما العيب الثاني فيرجع إلى تكوين الشخصية العربية
ذاتها التي تتَّصف باالعتداد بالرأي وعدم تق ُّبل الرأي اآلخر مما ال يدع مجاال للمخالفة ،وهذه
الصفة الشخصية لدى العرب ال تعد بأي حال من األحوال من صفات السامية بل هي على
النقيض من ذلك .ومن المؤسف أن توجد مثل هذه الصفة في الشخصية العربية فهي تجعل
من الفكر العربي منحاز ًا بالكلية إلي الفكرة أو نقيضها وغير قادر تمام ًا على االلتقاء مع اآلخر
في منتصف الطريق .ويرى محمد أسد أنه في الماضي القريب منذ ما يقرب من قرنين من
الزمان ابتعد العرب – كغيرهم من المسلمين ـ عن تعاليم دينهم اإلسالمي ولكن بعد مبادرة
محمد بن عبد الوهاب إلحياء الدين أصبحوا يرون أنفسهم حماة العقيدة واألوصياء عليها.
ويرى محمد أسد أن البعد الروحي لحركة محمد ابن عبد الوهاب ـ وهو مجاهدة النفس
للوصول إلى التجديد الداخلي للمجتمع المسلم ـ ما لبث أن تحقق حتى سحقه أمر آخر
وهو ـ في نظره ـ الوصول إلى السلطة ،فما أن وصل أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب
للسلطة حتى توارت أفكاره وما عادت قابلة للتطبيق ،وفي ذلك يقول محمد أسد أنه ال يمكن
)(9
للروح أن تصبح خادم ًا للقوة وال يمكن تحقق العكس أيضا.
أما فيما يتع َّلق بالصوفية وبفهمها للدين فيروي محمد أسد أنه قد التقى بالعديد من مشايخ
الصوفية وأتباعهم خالل رحالته المختلفة .وفي الوقت الذي ال ينقص فيه محمد أسد من
المتصوفة إال إنه يأخذ عليها تأ ُّث َرها بالتقاليد
قيمة التجربة الروحية لإلسالم في مفهوم
ِّ
تكون
الهندية والغنوصية وأحيان ًا المسيحية التي قد أ َّثرت على الفكر التصوفي مما أ َّدى إلى ُّ
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مبادئ فكرية غريبة عن رسالة اإلسالم بالكلية وتغلغلها في النسيج العقائدي للمسلمين.
ويأخذ محمد أسد على الصوفية كذلك تغ ُّلب الجانب العاطفي على فهمها للدين حيث أن
اإلسالم دين يعتمد أساس ًا على الفكر وليس على العاطفة .ويصف محمد أسد تجربته مع ما
يسمى بحلقات الدراويش (((1التي يصاحب فيها الذكر الرقص واآلالت الموسيقية في أحد
المساجد كما يلي:

«يتعارض مفهوم المجموعات المنغلقة لمتبعي هذه الطرق الصوفية بالكلية مع الفكرة
التي كانت تتبلور ببطء في ذهني عن اإلسالم .لذلك طلبت من صديقي األزهري أن يمدَّ ني
ببعض الكتب الخاصة بهذه المجموعات فتأكَّدت هواجسي بعد قراءتها حيث أيقنت أن
فكرة تكوين مجموعات دينية خاصة وقاصرة على منتسبيها ليست فكرة إسالمية صميمة
ِ
تكونت نتيجة تأثيرات
بل هي واردة من مصادر غير إسالمية .وم ْن َث َّم فإن األفكار الصوفية َّ
هندية وغنوصيية وكذلك مسيحية ،ومن خالل هذه العقائد دخلت أفكار غريبة عن تعاليم
التنسك والزهد ،حيث إن رسالة النبي أكدت تمام ًا أن العقل والعقل فقط
النبي بالكلية مثل ُّ
هو السبيل الوحيد لرسوخ العقيدة .وعلى الرغم من أنه ليس بالضروري معارضة التجربة
الروحية المنبثقة من هذا الفكر فإنه يجب التأكيد في ذات الوقت على أن اإلسالم دين منطق
وإعمال عقل وليس دين إعمال عاطفة  .وعلى الرغم أيض ًا من أن تعاليم النبي قد أ َّثرت
عاطفي ًا في أتباعه وقد ربطتهم برابطة من المشاعر ال يمكن إغفالها بحال إال إن اإلسالم
لم ُي َس ِّل ْم زمام األمور للعاطفة ُّ
قط وما كان لها دور القيادة الدينية على اإلطالق ،فبالرغم
من ُع ْم ِق تأثيرها إال أنه يمكن توجيهها وتقلبها على أساس الرغبات أو الخوف وليس على
)(11
أساس العقل حتى مع وجود احتماالت الخطأ والزلل».
ويجد محمد أسد إجابة على تساؤالته في فكر العالم اإلسالمي الكبير الشيخ مصطفى
المراغي الذي تتلمذ على يد العالمة الشيخ محمد عبده في أواخر القرن التاسع عشر وبداية
القرن العشرين الميالديين .وقد َش َغ َل الشيخ المراغي مشيخة األزهر وربطته بمحمد أسد
عالقة صداقة قوية أثناء إقامته بالقاهرة .وقد سأل محمد أسد صديقه العالمة ذات مرة عن
أهمية ارتباط الناس بتعاليم معينة والتي تفرضها طائفة أو فئة بعينها ،ولماذا ال يتركون أنفسهم
لوازعهم األخالقي ،أليس من األفضل أن تكون تصرفاتهم نابعة من ضميرهم األخالقي؟
وقد أجاب الشيخ المراغي على هذا السؤال قائالً« :إن سؤالك هذا يا أخي العزيز يعني
يتحرك فيها الدراويش حركة دائرية وفق إيقاع منتظم
( ((1يرى محمد أسد أن نظام حلقات الذكر التي
َّ
ومتكرر تصل بهم إلى حالة من النشوة الروحية الصوفية وتساعدهم ـ حسب إدعائهم ـ للتعرف على اﷲ من
خالل تجربة شخصية ومباشرة .
( ((1انظر «الطريق إلى مكة» ص . 197

378

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

أنه ال يجب أن تكون هناك أية مؤسسات دينية .فاإلجابة في غاية البساطة  :فعدد أولئك
الذين يمكن أن يعتمدوا على الوازع الداخلي كمرجعية دينية لديهم عدد قليل للغاية ويكاد
ينحصر في الرسل وإذا اتبع كل شخص ما يوحي إليه قلبه فقط سنصل إلى حالة من التدهور
األخالقي الكامل حيث إن معظمنا يخضع ألهوائه ورغباته .ومن ح ِّقك أن تسأل بالفعل إذا
ما كان هناك إسثناءات لهذه القاعدة .فهناك بالفعل عد ٌد قليل من الناس ممن يتمتعون بالفهم
الصحيح وال يحتاجون إلى اإلرشاد واالنقياد خلف غيرهم ،ولكني أؤكِّد لك أن عددهم
قليل .ولكن دعني أسألك أال ترى أن معظم الناس يرون أنفسهم على حق ؟ وأن رأيهم هو
)(12
الصواب ؟ فما هي النتيجة إذ ًا ؟».

يفسره بدخول الكثير من الدول اإلسالمية
أما في ما يتع َّلق بمعنى الحداثة فإن محمد أسد ِّ
ِ
المستعمر والتي ال تقبل اإلسالم كنظام متكامل للحياة ،أي أنه غير قادر
تحت مظ َّلة الغرب
على ِّ
حل مشكالت اإلنسان في العصر الحديث .ومثل هذه األفكار ال تظهر معارضتها
للدين وال للعاطفة الدينية وبخاصة في بداية ظهورها والترويج لها ولكن يظهر عداؤها
بمجرد وصولها للسلطةَّ .
ولعل المثال الواضح لذلك هو كمال أتاتورك وما فعله في تركيا:
َّ
ويذكِّرنا محمد أسد كيف كانت تركي ًا َر ْمز ًا لإلسالم في بداية حكم أتاتورك وكيف أن الوازع
وتفوقها حيث كان الدافع وراء محاربة اليونانيين ومن
الديني وحده كان سبب ًا في تقدُّ مها
ُّ
وقفوا وراءهم من الحلفاء .ولكن ما أن ح َّقق القائد النصر حتى َّ
تكشفت دوافعه وأهدافه التي
تباينت تمام ًا مع أهداف وتو ُّقعات شعبه .وبدالً من استثمار الحمية والعزيمة الدينية الني
كانت سبب ًا في نصره حارب كمال أتاتورك الدين بشدة وقاوم بشراسة – وبدون سبب ُم ْقنِع
ـ كل القيم والشعائر والمظاهر اإلسالمية .ويرى محمد أسد أنه لم يكن هناك ما يدعو كمال
أتاتورك إلظهار كل هذا العداء لإلسالم إذ كان من األحرى أن يستثمر العزيمة والحماسة
الدينية لدى شعبه استثمار ًا إيجابي ًا في تحقيق التقدُّ م واالزدهار دون أن يقطع جميع أواصرهم
ً )(13
ومقوماتهم الحضارية التي جعلت منهم شعب ًا عريق ًا ومم َّيزا.
الثقافية
ِّ
كيف الخروج من المحنة ؟
يرى محمد أسد أن ما يبدو وكأنه تدهور لإلسالم ليس في واقع األمر إال خواء وموت في
قلوبنا التي أصبحت مصمتة وغير قادرة على االستجابة إلى نبض الحياة ونداء الحق .ويع ِّلق
أسد على ذلك شارح ًا:
( ((1المرجع السابق ص  193ـ .194
( ((1المرجع السابق ص 319
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«ليس هناك ما يشير إلى أن اإلسالم غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي فما استطاعت
اإلنسانية حتى اآلن أن تفرز نظام ًا أخالقي ًا يضاهي المنظومة األخالقية اإلسالمية .وما استطاع
نظا ٌم فكري كائن ًا ما كان أن يضع مفهوم ًا وتطبيق ًا لمعنى األخوة اإلنسانية التي تسمو فوق
القوميات والوطنيات كما وضعها اإلسالم في مفهومه لمبدإ « األمة» .وعجزت اإلنسانية
كذلك عن تكوين هيكل اجتماعي يمكن من خالله اختزال النزاعات والخالفات بين أفراده
إلى الحد األدنى الذي يمكن فقط الوصول إليه من خالل تطبيق التصور اإلسالمي للمجتمع.
وكذلك وقفت اإلنسانية عاجزة تمام ًا حيال الوصول إلى دعم كرامة اإلنسان وتوفير إحساسه
)(14
باألمان واألمل الروحي وأخير ًا وليس آخر ًا تحقيق السعادة».
فالناس في هذا العالم إذ ًا يحتاجون إلى اإلسالم لتحسين أسلوب حياتهم ،ويضيف محمد
أسد أن العالم لم يكن في أي وقت من األوقات أحوج إلى اإلسالم منه اليوم .فالعالم اليوم
ـ كما يوضح محمد أسد ـ يموج في خضم هائل من عدم االستقرار نظر ًا لعدم وجود نظام
متفق عليه يحدد مالمح الخير والشر ،وما يجوز وما ال يجوز من الناحية الروحية وبالتالي من
الناحيتين االقتصادية واالجتماعية .ويضيف محمد أسد:

أسس أيديولوجية متفق عليها تكون اللبنة األساسية لنظام
«فما أحوجنا اليوم إلى وضع ُ
اجتماعي جديد ،وهذا يحتاج إلى إيمان يجعلنا ندرك حقيقة الخواء الروحي الذي نعاني
منه نتيجة للتقدم المادي عندما يكون التقدم المادي هدف ًا في حد ذاته .ويجب أن يحقق هذا
النظام االجتماعي الجديد التوازن بين احتياجاتنا المادية والروحية ومن ثم ينقذنا جميع ًا من
)(15
السقوط في الهوة السحيقة التي يندفع العالم نحوها اآلن بشدة ».

تعرفه بالعالم اإلسالمي
وال ُيـخـْـفي محمد أسد
إحساسه الشديد بالخذالن عند بداية ُّ
َ
نتيجة للوضع المتدني الذي وصل إليه هذا العالم .ومع ذلك فقد الحظ من خالل زيارته
ورحالته إلى بلدان العالم اإلسالمي أن اإلسالم ال يزال حي ًا بالرغم من نظرة العالم إلى
أتباعه وبالرغم كذلك من تطبيقهم الصامت لمبادئه األخالقية ،فهم غير قادرين تمام ًا على
ويوضح محمد أسد أن اهتمامه
الحركة وعاجزين عن ترجمة عقيدتهم إلى واقع ملموس.
ِّ
لم يكن منصب ًا على تطبيق المبادئ اإلسالمية بقدر اهتمامه بالمبادئ ذاتها ،وفي ذلك يقول:
لدي أن أعرف أنه في َم ْه ِد التاريخ اإلسالمي وخالل فترة وجيزة كانت هناك
«كان من الكافي َّ
محاولة ناجحة لترجمة هذه العقيدة في أرض الواقع ،ومن َث َّم فإن ما أثبت قابليته للتطبيق
مرة قد يصبح قاب ً
فقلت لنفسي وما شأني إذ ًا إذا كان المسلمون قد
ال للتطبيق مرة أخرى.
ُ
( ((1انظر «اإلسالم في مفترق الطرق» ص . 98
( ((1انظر «الطريق إلى مكة» ص . 305
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هاموا على وجوههم وض ُّلوا عن عقيدتهم واستبدلوها بالجهل والدعة؟ وما أهمية أنهم لم
يستطيعوا تطبيق النظام المثالي الذي أتاهم به نب ُّيهم العربي منذ ما يزيد عن ثالثة عشر قرن ًا من
)(16
الزمان إذا كان النظام ذاته موجودا ومتاحا ِّ
لكل من يرغب في االستماع إلى رسالته؟».

وتبدو نظرة محمد أسد جلية وواضحة :فإحياء اإلسالم أمر مـمكن ،فما نحتاجه اآلن
دين مثالي
يظن بعض المسلمين مع األسف ـ ألن اإلسالم ٌ
ليس «إصالح ًا لإلسالم» ـ كما ُّ
«تناولنا لإلسالم» .نحن بحاجة إلى التخ ُّلص من
في حدِّ ذاته ،ولكننا في حاجة إلى إصالح ُ
ورن َاِ ،
ك ََسلِن َا ،وأنانيتِّنا ،وغ ُُر ِ
وق َص ِر َن َظ ِرن َا ،فهذه هي عيو ُبنا وليست عيوب اإلسالم .وحتى
يتح َّقق إحياء اإلسالم علينا أن ال نبحث عن قوانين ومبادئ خارجية ولكن علينا فقط أن نط ِّبق
قوانيننا القديمة التي تجاهلناها منذ زمن بعيد .ويمكننا بالطبع أن نستعين ببعض المؤ ِّثرات
بأي مبادئ
من الثقافات األخرى ولكن ليس لنا مطلق ًا أن نستبدل أساسيات اإلسالم المثالية ِّ
كمؤسسة روحية واجتماعية ال يمكن تطويره وال
أخرى ال تنبع من ذات المصدر .فاإلسالم
َّ
ِ
أي ثقافة أجنبية يطرأ على نظامه االجتماعي سوف
أي ُّ
تدخ ٍل ثقافي من ق َب ِل ِّ
تغييره حيث إن َّ
والحق أننا بحاجة بالفعل إلى التغيير ولكن
المدمرة التي لن تحمد عواقبها.
يكون له آثاره
ُّ
ِّ
تغيير أنفسنا في اتجاه اإلسالم وليس في االتجاه المعاكس .وعلى الرغم من ذلك يجب أن ال
نخدع أنفسنا ،فنحن نعي تمام ًا أن عالمنا اإلسالمي قد فقد وجوده على أرض الواقع كعامل
من عوامل الثقافة المستقلة .ونحن ال نعني هنا الجانب السياسي لتدهور المسلمين حيث
أن واقعنا المتدني ينعكس بوضوح على األوضاع الفكرية واالجتماعية أيض ًا .ويبدو ذلك
جلي ًا أيض ًا في انعدام ثقتنا في قدرتنا على االبتكار وتدمير الخاليا االجتماعية .وهذه الحالة
نمر بها في الوقت الحاضر إن د َّلت على شئ فإنما
من التدهور الثقافي واالجتماعي التي ُّ
ُّ
التوازن بين العناصر المختلفة التي كانت سبب ًا في نهضة األمة اإلسالمية
تدل على اختالل
ُ
في الماضي .فنحن ننزلق في منزلق ثقافي ال ندري إلى أي هاوية سيستقر بنا .فما عاد لدينا
شجاعة فكرية وال قدرة على مقاومة التأثير المد ِّمر للثقافة األجنبية على ديننا ومجتمعاتنا ،وقد
تخلينا عن أفضل تعاليم أخالقية عرفها العالم على اإلطالق .وها نحن ذا وقد خالفنا عقيدتنا
التي كانت أساس حياة أجدادنا وما نِ ْلن َا من ذلك ِسوى ِ
الخ ْزي في حين نعموا هم بالعزة
َ
بالشح واألنانية والتحوصل
والكبرياء من جراء اتباعهم لهذه العقيدة .وفي حين أصبنا نحن
ِّ
حول الذات تم َّيزوا هم بالك ََرم وانفتحوا على العالم ،وإذا كنا منينا بالخواء النفسي بينما نعم
)(17
بالقوة النفسية واالتزان.
أجدادنا َّ
( ((1المرجع السابق .305
( ((1انظر «اإلسالم في مفترق الطرق» ص  100ـ . 101
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وهذه الحقائق يعلمها كل مسلم ذو عقل ،بل أن كثير ًا منا قد سمعها مرار ًا وتكرار ًا دون
أدنى ٍّ
شك ،فما َجدْ َوى تكرارها هنا إذ ًا؟ يجيب محمد أسد عن هذا التساؤل فيما يلي:
ِ
ـم ْت بنا في العصر الحالي ،وهي أن ندرك
ـ هناك َم ْخ َر ٌج واحد لحالة ا ْلخ ْز ِي التي َأ َل َّ
يتكون بداخلنا
حقيقة واقعنا المخزي وأن نضعه نصب أعيننا ليال نهارا
ونتجرع مرارته حتى َّ
َّ
المرة ومن خداع أنفسنا والتظاهر
اإلصرار على أن نزيل أسبابه .فال َجدْ َوى من إخفاء الحقيقة َّ
بأن اإلسالم َين ُْمو وأن العمل اإلسالمي نشيط ،وأن حمالت الدعوة تجتهد في كافة أنحاء
العالم وأن الغربيين قد بدأوا يدركون جمال اإلسالم  ..فال َجدْ َوى من إقناع أنفسنا بذلك .ال
َجدْ َوى من التظاهر والمجادلة إلقناع أنفسنا أن حالة التدهور والخزي أوشكت على االنتهاء
ألنها ليست كذلك .ولكن هل هذه هي النهاية؟ ال يمكن أن تكون كذلك .فهناك رغبة َلدَ َى
الكثيرين في اإلصالح ،الرغبة في أن نكون أفضل مما نحن عليه اآلن ،وهذه الرغبة في حدِّ
ذاتها تبعث في أنفسنا األمل في أن األمر لم ينته بالنسبة لنا بعد .فهناك سبيل للخروج مما
لكل َم ْن له عينينَّ ،
أحل بنا وهو طريق واضح ِّ
َّ
ولعل الخطوة األولى تكمن في أن نغلق باب
االعتذار عن اإلسالم حيث أنها دليل على الهزيمة الفكرية .وما هي إال قناع نخفي وراءه
)(18
ف عقيدتنا.
وض ْع َ
تش ُّككَنا َ

ـ أما الخطوة الثانية فتكون في اتباعنا الواعي والسليم لسنَّة النبي ص َّلى اﷲ عليه وس َّلم،
فالسنة هي التطبيق الفعلي لتعاليم اإلسالم ،وعند تطبيقنا لها في حياتنا اليومية تصبح هي
المعيار الذي يمكن من خالله اختبار مؤ ِّثرات الحضارة الغربية و َمدَ ى صالحيتها للتطبيق في
حياتنا ،ومن َث َّم نعرف ما يمكن أخذه وما علينا تركه منها .وبدالً من إخضاع اإلسالم لمعايـير
مرة أخرى ـ كيف يكون اإلسالم هو المعيار الذي من خالله
فكرية غريبة علينا أن نتع َّلم ـ َّ
)(19
نحكم على العالم.
أعظم َخ َط ٍر على الم�سلمين  :التقليد الأعمى للغرب !
�
ُ
يرى أسد أن أعظم األخطار التي تهدِّ د فكرة إحياء الحضارة اإلسالمية هي التقليد األعمى
لنمط الحياة الغربية .وبهذا الصدد هو يصف الوضع الحالي للثقافة اإلسالمية بالمرض
ويرى أنها حالة مرضية بدأت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عندما بهرت
المسلمين أضواء القوة والتقدُّ م المادي للغرب مقارنة بأحوالهم االجتماعية والمعيشية
( ((1قدَّ م محمد أسد هذه األفكار منذ ما يزيد عن نصف قرن وبالرغم من واقعية هذه األفكار إال أننا يجب
أن نشير هنا إلى أن حال المسلمين اليوم مختلف حيث أنهم يقعون تحت وطأة حرب عالمية شرسة ضد كل
ما هو إسالمي ومن ثم فإن موقف الدفاع عن العقيدة أمام الهجمات الخارجية والداخلية مفروض عليهم.
( ((1المصدر السابق ص  101ـ .102
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المتدنية .وأصيب الكثيرون منهم بالذهول من المقارنة وعندها خلص بعض المفكرين من
المسلمين إلى أن النظام االجتماعي واالقتصادي اإلسالمي ال يتواكب مع متطل َّبات القوة
والتقدُّ مِ ،
وم ْن َث َّم يجب تعدي ُله حسب معطيات ومفاهيم الحضارة الغربية .وكان هذا نتاج ًا
للجهل بتعاليم اإلسالم الذي نشأ بدوره نتيجة للفهم القاصر لمفهوم األمة.

وينقد محمد أسد هذه األفكار قائ ً
يشجع على َض ْي ِق األُ ُف ِق ،بل أنه يفتح
ال إن اإلسالم ال ِّ
لإلنسان مجاالت إعمال الفكر طالما لم تتعارض مع العقيدة ،ويضيف كذلك بأنه وبالرغم
تعارض الكثير من أساسيات الحضارة الغربية مع اإلسالم مثل االختالط المطلق بين
من ُ
الجنسين والفائدة الربوية في كافة التعامالت المالية إال أن َج ْو َه َر الخالف مع هذه الحضارة
يكمن في إلغاء االحتياج الديني لدى اإلنسان .وال يمكن بأي حال من األحوال القول
بإمكانية اتباع المظاهر الخارجية للحضارة دون تطبيق جوهرها ،فهذا َف ْه ٌم قاصر ال يقبله
حي .ما
إال َم ْن يقبلون النظرة السطحية لألمور ،فالحضارة ليست قوالب مفرغة بل هي كائن ّ
أن نبدأ في اتباع مظاهره الخارجية حتى تبدأ كافة موجاته ومؤثراته غير المرئية في التحرك
داخلنا وتغيير أفكارنا ومفاهيمنا ونتشكل تدريجيا وببطء وفق هذه الموجات التأثيرية .ولعل
أصدق وصف لهذا حديث النبي حين قال« :من تش َّبه بقوم فهو منهم»( . ((2وال ينطبق مفهوم
هذا الحديث على السلوكيات واألخالقيات فقط بل ينطبق على حال المسلمين في تش ُّبههم
)(21
بالحضارة الغربية التي يتبعون مظاهرها الخارجية.

ويضيف محمد أسد أن التقليد األعمى للغرب في أفكاره و ُم ُثله لها أثاره المد ِّمرة على
العالم اإلسالمي حيث إنه يقطع أواصر الصلة بين هذا العالم وبين ماضيه مما يجعله يفقد
ارتباطه بجذوره ليس فقط الثقافية ولكن الروحية أيض ًا .فالعالم اإلسالمي كما يشبهه محمد
أسد« :مثل الشجرة التي تبقى قوية طالما بقيت جذورها ضاربة في أعماق التربة ،ولكن
طوفان الحضارة الغربية قد كشف هذه الجذور فبدأت هذه الشجرة في التداعي النقطاع
الغذاء عنها وتساقطت أوراقها وتقطعت فروعها ويقف جذعها اآلن معرض ًا لخطر السقوط
هو اآلخر».
ويرى أسد أن تقليد الحضارة الغربية ليس السبيل الصحيح لبعث العالم اإلسالمي
وإخراجه من حالة الخمول الفكري واالجتماعي التي نتجت عن تخليه عن تطبيق الدين حتى
أصبح مجموعة من الممارسات الخاوية التي تفتقر إلى الحياة وإلى المحتوى األخالقي.

( ((2أخرج اإلمام أحمد في «مسنده» ( ،)5667 ،5115 ،5114وأبوداود في «سننه» ()4031
( ((2انظر «اإلسالم في مفترق الطرق» ص  76ـ . 77
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ويتساءل محمد أسد :أين إذن يجد المسلمون العون والزاد الروحي والفكري الذي هم في
أشد الحاجة إليه هذه األيام؟ ثم يجيب قائ ً
ال إن اإلجابة بسيطة مثلها مثل السؤال.

مجرد
«إجابة هذا السؤال تنبع من السؤال نفسه .فاإلسالم كما ذكرنا سالف ًا عدة مرات ليس َّ
عقيدة في القلب .بل هو برنامج واضح ومحدَّ د لحياة الفرد والمجتمع .ويمكن لهذا البرنامج
أن ينهار بالكلية عند تقليد أي ثقافة غربية الختالفهما في األساسيات األخالقية .وعليه فإن
بمجرد إعادة وضع اإلسالم في موقعه الطبيعي
إحياء الحضارة اإلسالمية يمكن أن يحدث
َّ
والتعا ُمل معه على أنه العامل األساسي والمؤثر بكافة أبعاده في تشكيل كياننا الشخصي
واالجتماعي .ونظر ًا التصاف العصر الحالي بالصراعات الفكرية ال يعقل أن يظل اإلسالم
قابع ًا ومتقوقع ًا في عصور الحضارة السالفة ،فما عاد أمامه إال أحد الخيارين  :الصحوة أو
الموت .فمثل المسلمين اليوم مثل المسافر الذي وصل إلى مفترق الطرق فتحتَّم عليه أن
يختار بين أن يسلك الطريق الذي وضع عليه الفتة «إلى الحضارة الغربية» وعندها عليه أن
يودع ماضيه إلى األبد .أو أن يختار الطريق اآلخر وأمامه الفتة «حقيقة اإلسالم» .وسوف
)(22
يختار هذا الطريق من يقتنعون بعراقة ماضيهم وإمكانية تطبيقه في المستقبل.

يتوصل إلى إحياء
يتمسك بها المسلم كي
ويشرح محمد أسد األمور التي يجب أن
َّ
َّ
عقيدته ،وتتم َّثل في التالي:

يحرر نفسه أوالً من روح
«على المسلم الذي يعمل على إحياء العالم اإلسالمي أن ِّ
االعتذار عن الهيكل الديني واالجتماعي لإلسالم (23)،فعلى المسلم أن يرفع رأسه عالي ًا
وعليه أن يدرك أنه يختلف ويتم َّيز عن بقية العالم وعليه أن يتع َّلم كيف يفخر بهذا االختالف.
فعليه الحفاظ على هذا االختالف وأن ينظر إليه على أنه ميزة غالية ومن ثم يجهر به أمام
العالم بدالً من أن يحاول إخفاءه واالعتذار عنه ومحاولة الذوبان في دوائر ثقافية مختلفة.
وهذا ال يعني أن يعزل المسلمون أنفسهم تمام ًا عن اآلخرين ولكن يمكن للمرء أن يستجيب
للمؤثرات اإليجابية من الثقافات الخارجية من وقت آلخر دون أن يتنازل عن ثقافته .ومثال
على ذلك عصور النهضة األوروبية حيث استجابت أوروبا للتأثير العربي في أساليب البحث
العلمي والتعلم ولكنها لم تقلد المظهر الخارجي وال روح الثقافة العربية ولم تتنازل في
ِ
واألخالقية.وم ْن َث َّم كان استخدامها للثقافة العربية
يوم من األيام عن خصوصيتها الفكرية
( ((2انظر المرجع السابق ص . 81
( ((2يشترك الدبلوماسي األلماني المعروف الدكتور مراد هوفمان مع محمد أسد في أهمية هذه النقطة
وغيرها من العناصر الهامة .والدكتور هوفمان حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة هارفورد وقد
أعجب باإلسالم واعتنقه .وقد تحدَّ ث هوفمان عن أهمية هذه النقطة في كتابه الرائع « اإلسالم »2000
الصادر عن دار القلم بسراييفو  2003ص  15ـ . 17
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بمثابة المخصبات التي أضافتها إلي تربتها تمام ًا مثلما استخدم العرب الحضارة الهلسينيكية
وقت ازدهارها .وفي كلتا الحالتين كانت النتيجة هي اإلثراء الروحي والنماء والتقدم للثقافة
والحضارة األصلية وكذلك ازدياد الثقة واالعتزاز بها .فال يمكن لحضارة أن تزدهر أو حتى
)(24
توجد على اإلطالق إذا ما فقدت اعتزازها وصلتها بماضيها».
واآلثار السلبية الناجمة عن قطع األواصر مع الماضي واضحة وجلية في العالم اإلسالمي
وتتم َّثل في اإلحساس بالدونية الذي أصبح َع َر ًضا مرض ًيا يعاني منه عد ٌد غير قليل في العالم
الموجه الذي قاد
اإلسالمي .ويتنامى هذا اإلحساس – مع األسف ـ نتيجة لإلعالم الغربي
َّ
تكون الشخصية المسلمة التي
منذ سنوات عديدة حملة من َّظمة ضدَّ اإلسالم .ويؤكِّد أسد أن ُّ
يمكنها إحياء الدين ال يمكن أن يتح َّقق بحال إال إذا ت َ
َخ َّلى المسلمون عن اعتقادهم الداخلي
في أن النموذج الحضارة الغربية هو ُّ
الحل الوحيد الذي يمكن أن ُيخرجهم من حالة الركود
التي تنتابهم إذ إنهم بذلك يد ِّمرون ثقتهم بأنفسهم ويؤكدون ـ بدون وعي منهم ـ الفكرة
)(25
الغربية بأن َع ْهدَ اإلسالم قد َو َّلى .

أهم العوامل التي يجب
الثقة بالنفس والثقة في حضارتنا وثقافتنا وإمكانية تطبيقها هما ُّ
والتمسك بها للنهوض باإلسالم من وضعه الواهن ،ويؤكِّد أسد على أهمية الثقة بالنفس
ُّ
قائالً:
ٌ
مؤسساتنا
«إن تقدُّ منا
مرهون باستعادة ثقتنا بأنفسنا ،ولن نصل إلى أهدافنا إذا ما هدمنا َّ
االجتماعية وحاولنا تقليد األنماط الغربية ،فهي غريبة عنا ليست غربة تاريخية وجغرافية
فحسب بل غربة روحية أيض ًا .وقد أوضح اﷲ لنا الطريق الصحيح في القرآن إذ قال
ْ
ٌَ
ََ
ُْ ٌ
ََ ْ َ َ َ ُ
َُ
كْ
ول اﷲ أس َوة َح َسنة ل ِ َم ْن كان يَ ْر ُجو اﷲ َواليَ ْو َم
م
سبحانه وتعالى  ﴿ :لقد كان ل
في رس ِ
ِ
ْ
)(26
ال ِخ َر﴾( .سورة األحزاب ،آية )21

ويؤكِّد محمد أسد أهمية األبوين والتنشئة األسرية في تكوين العقيدة الدينية السليمة لدى
األطفال حيث إن التكوين االعتقادي يتحدَّ د عن طريق البيئة التي ينشأ بها الفرد ،ويشير أسد
في هذا الشأن إلي حديث النبي ص َّلى اﷲ عليه وس َّلم إذ يقول في حديثه الذي أخرجه البخاري:
ينصرانه»( ،((2ولفظة والديه في
يمجسانه أو ِّ
يهودانه أو ِّ
«يولد كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ِّ
الحديث كناية عن البيئة المحيطة ويشمل ذلك الحياة االجتماعية والمدرسة والمجتمع وما
( ((2انظر «اإلسالم في مفترق الطرق» ص  79ـ . 80
( ((2المرجع السابق ص .63
( ((2المرجع السابق ص .104
( ((2صحيح البخاري ،دار ابن كثير 1414ه

385

تيفوليلخ ىفطصم توفص .د.أ /دسأ دمحم ةيؤر  -اهتجلاعم ةيفيكو رصاعملا يمالسإلا ميلعتلا ةمزأ

إلى ذلك إذ تتشابك هذه العوامل ك ُّلها في تكوين هوية الطفل .وال يخفى علينا أن البيئة
الدينية متداعية للغاية في كثير من البيوت اإلسالمية اآلن وهي في حالة
يؤهل الشباب ألن يديروا ظهورهم للدين بالكلية .
من الوهن الديني والفكري مما ِّ

(((2

التعليم الإ�سالمي ـ ركيزة �أ�سا�سية في عملية النهو�ض :
العامل الثاني الذي يجب أن يسترعي اهتمام المسلمين عند تفكيرهم في عملية إحياء
مهم للغاية ولكن تتداخل فيه
الدين والخروج من هوتهم السحيقة هو التعليم .وهو عامل ٌّ
ظروف مختلفة .ويرى محمد أسد أن اإلسالم والحضارة الغربية أصبحا يشكِّالن قطبين
متنافرين في الروح وفيما يتع َّلق بمفهوم كل منهما للحياةِ .
وم ْن َث َّم فإن تنشئة األبناء المسلمين
األسس التعليمية الغربية يؤ ِّدي فيما بعد إلى نفورهم من الدين ،وعليه فإن سؤالنا اآلن
على ُ
هو :ما هو موقف المسلمين من أساليب العلم الحديث ؟ يجيب محمد أسد على هذا السؤال
كما يلي:

«إن الثورة ضدَّ األساليب الغربية في التعليم ال تعني أن اإلسالم ضدَّ العلم الحديث .فما
يروجه الكثيرون من أعداء اإلسالم في هذا المجال يفتقد إلي المرجعية التاريخية والدليل
ِّ
المنطقي ،فالقرآن مليء باألمثلة التي ُّ
ِّ
ويتكرر فيه مقاطع تشير
الحث على التعليم
تدل على
َّ
إلي أن التعليم يقود المرء للحكمة «لعلكم تعقلون» و«لعلكم تفقهون» و«لعلكم تذكرون»؛
َ َ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ُ َّ
اء كل َها﴾ (سورة البقرة ،آية )31
وقد ذكر اﷲ في بدايات كتابه العزيز﴿ :وعلم آدم السم
وتفسر اآليات التالية لهذه اآلية كيف أن معرفة آدم باألسماء جعلت اإلنسان في مكانة
أعلى من المالئكة .واألسماء هنا َر ْم ٌز ُّ
يدل على القدرة على تعريف األشياء ويرمز كذلك
تؤهله
خص اﷲ بها بني أدم وهي الخاصية التي ِّ
إلى القدرة على التعبير والتفكير وهي قدرة َّ
لخالفة اﷲ على األرض كما يشير القرآن .وحتى يتمكَّن اإلنسان من استخدام تفكيره
ب العلم فريض ٌة على ِّ
كل
بأسلوب من َّظم عليه أن يتع َّلم .ويؤكِّد هذا المفهوم قول النبيَ « :ط َل ُ
مسلم ومسلمة»( ،((2وقوله ص َّلى اﷲ عليه وس َّلم أيض ًا« :من َس َل َك طريق ًا يبتغي به ِع ْلما َي َّس َر
اﷲ له طريق ًا إلى الجنة»(.((3
ويضيف محمد أسد أنه ليس من الضروري في هذا الشأن أن نستشهد بآيات القرآن أو
باألحاديث النبوية الشريفة للتدليل على ِّ
حث اإلسالم على العلم حيث إن األدلة التاريخية

( ((2انظر «اإلسالم في مفترق الطرق» ص . 64
( ((2الطبرانى فى األوسط ( ،4/245رقم )4096
( ((3رواه مسلم  ،وأصحاب السنن عن أبي هريرة
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تثبت ذلك بما ال يدع مجاالً
ِّ
للشك أو الجدل .فما عرفت البشرية دينا يدفع أتباعه للعلم
ِ
ِ
ٍ
ٍ
والتع ُّلم مثل اإلسالم .وقد أ َّدى تشجيع العلم والعلماء إلى إفراز ن َْه َضة ع ْلم َّية وحضارية
في العصر األموي والعباسي والحكم العربي بكل من صقل َّية واألندلس .ولسنا بصدد َس ْر ِد
أمجاد الماضي والمباهاة بتاريخنا الحافل بالعلم اآلن بعد أن تخ َّلينا عن ثقافتنا وأصبحنا
نغوص في الجهالة والظالم الروحي والفقر الفكريِ ،
وم ْن َث َّم فال َي ِح ُّق لنا أن نباهي بحضارتنا
وقد جفيناها ،ولكنا نسوق ذلك تأكيد ًا على أن تَدَ ْه ُو َر حال المسلمين ليس َع ْيب ًا في اإلسالم
)(31
ب فيهم ،وأن اإلسالم ليس مسئوال عن واقعهم المتدني ».
وتعاليمه وإنما هو َع ْي ٌ
بأي حال عائق ًا أمام التقدُّ م العلمي،
وبنا ًء على ما تقدَّ م يمكن القول إن اإلسالم لم يكن ِّ
بل إنه على العكس من ذلك يقدِّ ر العلم والنشاط الفكري ،وينظر إلى خاصية التفكير لدى
اإلنسان على أنها الميزة التي تؤهله إلى ِ
أي دين
ِّ
الرق ِّي فوق منـزلة المالئكة .ولم ُيعرف عن ِّ
ُّ
آخر تقديره للعقل والتفكير بمثل هذا النحو وإعالءه له فوق كافة األنشطة اإلنسانية األخرى.
ومن َث َّم يؤكِّد محمد أسد أننا إذا ما ط َّبقنا تعاليم اإلسالم ومبادئه فلن نحيد عن العلم الحديث،
ويتحدَّ ث محمد أسد عن الهدف من التعليم اإلسالمي فيقول:
«يجب أن تكون لدينا الرغبة والعزيمة للتع ُّلم والتقدُّ م ،وأن نصل إلى درجة تضاهي
الدول الغربية في تقدُّ مها العلمي واالقتصادي .وال يجب للمسلم أن يقنع بأن يرى األمور من
ٍ
منظور غربي ،وال أن يفكِّر من خالل األنماط الفكرية الغربية ،وال أن نستبدل حضارتنا
خالل
الروحية اإلسالمية بالحضارة المادية التجريبية الغربية سواء كانت رأسمالية أو ماركسية.
فالعلم في حدِّ ذاته ليس شرقي ًا وال غربي ًا ،فالمعرفة عالمية ـ مثلها مثل الحقائق الطبيعية في
الكون ـ ولكن الزاوية التي ُينظر إليها من خاللها تختلف باختالف الثقافات والدول  .فعلوم
األحياء أو الفيزياء أو النباتات مث ً
ال ليست مادية أو روحانية في حدِّ ذاتها فهي تعتمد على
المالحظة والتعريف وتجميع الحقائق للوصول إلى النتائج ،ولكن التحليل الفلسفي لهذه
النتائج أو ما ُيعرف بفلسفة العلم ال يعتمد على الحقائق والمالحظات فقط بل يعتمد بدرجة
كبيرة على مفهومنا للحياة ومشاكلها.
المجرد الذي وصفناه بأنه غير روحي وال ما ِّدي في ذاته قد يقودنا إلى تحليالت
إذ ًا فالعلم
َّ
ومفاهيم متباينة تمام ًا عن الكون .وقد تكون هذه التحليالت إما مادية أو روحية وفق ًا لعقائدنا
المسبقة وزاوية رؤيتنا لألمور .فالغرب مث ً
ال يرى الحقائق من خالل نظرته المادية والالدينية
المبنية على عقيدته وقناعاته المسبقة التي تنسحب على نظامه التعليمي ٍّ
ككل .إذ ًا فليس
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التعارض بين المنظور الغربي والمنظور
تعارض بين اإلسالم والعلوم الحديثة وإنما
ُ
هناك ُ
اإلسالمي لهذه العلوم».

وبنا ًء على ما تقدَّ م ِّ
يحذر محمد أسد من خطورة االعتماد على المصادر غير اإلسالمية
ِ
في استقاء العلم حيث إنها تنبع من َأ ْص ٍل ينافي تمام ًا األصول اإلسالمية ،وم ْن َث َّم تنافي
اإلسالم بالكلية .ويؤكِّد أنه لو اتَّبع المسلمون في الماضي ما أمرهم به دينهم من اجتهاد
في طلب العلم والتعلم ِّ
لكل مسلم ومسلمة ما كانوا ليحتاجوا العلم الغربي اليوم ،وما كانوا
ليلجأوا إلى مصادره التي تتنافي مع ثوابتهم ،فما أشبههم اليوم بسائر يسير في الصحراء
فيغريه السراب فيلهث وراءه ولكن لن يغنيه هذا السراب ولن يرويه .وألن المسلمين قد
أهملوا تراثهم وإمكانياتهم العلمية لسنوات طويلة فقد وقعوا في براثن الجهل والفقر بينما
أمسكت أوروبا بزمام عجلة التقدُّ م لألمام .وسوف يستغرق إعادة األوضاع إلى سالف
عهدها زمن ًا طويالً .ويضيف محمد أسد أنه حتى يحين ذلك الوقت ليس أمامنا خيار إال أن
نتبع «شاكرين» أساليب الغرب العلمية ومنهجيته في التع ُّلم واإلعالم .وكأننا يجب أن ندرك
أنه علينا اتباع أسلوب العلم ومنهجيته فقط وال نزيد عن ذلك ،بمعنى أننا يمكن أن ندرس
المحتوى العلمي للعلوم كما يقدِّ مه الغرب دون أن نتأ َّثر بفلسفته في العلم أو بفلسفة تحليل
العلم .علينا أن نفيد من العلم دون أن نقع في َأ ْس ِر التبع َّية الفكرية والسلوكية للغرب .فالعالم
اإلسالمي اليوم ليس في حاجة إلى منظور فلسفي جديد للعلوم ولكنه في حاجة ماسة إلى
تحديث آلياته وتقنياته وأساليبه في التعلم والتفكير.

وتشغل قضية دراسة العلوم مساحة كبيرة من فكر محمد أسد حيث إنه يرى ضرورة أن
يدرك المسلمون أن عليهم األخذ من الغرب جوهر العلم فقط وليس أسلوب تحليله ،ونظر ًا
تكررت اإلشارة إليه والحديث عنه في عدة مواقع من
ألهمية الفصل بين هذين األمرين فقد َّ
دراساته.
هذا ،ويقترح محمد أسد نموذج ًا إسالمي ًا للتعليم يعتمد على الثوابت اإلسالمية والمنظور
اإلسالمي للعلم يمكن من خالله االعتماد على العلم الغربي فقط في العلوم الطبيعية
والرياضيات على أن تدرس وفق األسلوب الذي شرحناه سالف ًا .أما فيما يتع َّلق بالفلسفة
والتاريخ واألدب فال ينبغي أن تدرس من المنظور الغربي على اإلطالق ،بل يجب أن ال
تأخذ مكانة الصدارة في الناهج الدراسية كما هو الحال اليوم .فاألسلوب الذي تعرض
به هذه المواد يعتمد على المبالغة في إرساء المبادئ والقيم الغربية بحيث تفتن بها عقول
الشباب الغضة وتتأثر بأسلوب الحياة وروح الحضارة الغربية دون اإلدراك الكامل والواعي
لسلبيات هذه الحضارة وأوجه القصور والنقص فيها.
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ويشير محمد أسد إلى أنه ال ينبغي أن نغفل أن منهجية تدريس األدب األوروبي في كثير
من المعاهد اإلسالمية تعمل على تغريب الشباب المسلم عن دينه وعقيدته ،وعلى مثل هذا
يتم تدريس تاريخ العالم وتحليله من منظور غربي ليح ِّقق ذات الهدف .ويرفع المنهج
النحو ُّ
تناول التاريخ نفس الشعار العنصري القديم الذي يقسم العالم إلى «الرومان
الغربي في ُ
تناول التاريخ من خالله يهدف إلى إعالء قيمة الحضارة
يتم ُ
والبرابرة» ،فاألسلوب الذي ُّ
تفوقها على ما سواها من الحضارات في العالم؛ ُّ
فكل ما يقدِّ مه الغرب أفضل
الغربية وإظهار ُّ
تعود الغرب منذ الدولة الرومانية
من أي شيء وكل شيء يمكن أن يقدِّ مه العالم كله .وقد َّ
على أن ينظر إلى االختالفات بين الشرق والغرب من خالل المرجعيات والمحددات التي
وتطورها
يضعها هو .ويعتمد الفكر الغربي على االعتقاد بأن الحكم على تقدُّ م اإلنسانية
ُّ
يتم فقط من خالل التجربة الحضارية األوروبية.
يمكن أن َّ
وما ِم ْن َش ٍّك أن هذه النظرة المحدودة والضيقة لألمور والتي تعتمد على المرجعية
مشوشة وغير سوية يصعب معها على األوربيين قبل غيرهم
القياسية األوروبية تفرز مفاهيم َّ
ِ
إدراك األبعاد الحقيقية للتاريخ ،إذ َيـ ْبدُ و وكأن العالم كله قد ُخل َق من أجل الحضارة الغربية
وحدها ،وكأن كل الحضارات األخرى إنما وجدت لكي تهيئ المناخ المناسب الزدهار
الحضارة الغربية .عندما يدرس الشباب من الشعوب غير األوروبية التاريخ من هذا المنظور
شعور داخلي بالنقص والدونية حيال ثقافاتهم وحضاراتهم
تتكون لديهم – ال إرادي ًا ـ
َّ
ٌ
ويحكمون من خالله على ماضيهم ويحد من إمكانياتهم المستقبلية فال يرون احتمالية
نجاحهم إال من خالل خضوعهم الكامل لمثل هذه الحضارة الغربية.
ويهيب محمد أسد بالمسؤولين في العالم اإلسالمي أن يبذلوا قصارى جهدهم لمراجعة
يتم تدريسها في المعاهد والمؤسسات التعليمية اإلسالمية .ويشير إلى أنه
مناهج التاريخ التي ُّ
ما من ٍّ
المهمة شا َّقة وتحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها إذ تستلزم مراجعة مناهج
شك أن هذه
َّ
تاريخنا وإعادة صياغتها من منظور إسالمي ثم دراسة تاريخ العالم على هذا النحو كذلك،
ولكنها ـ كما يؤكِّد محمد أسد ـ ليست مستحيلة ولكنها ضرورية .وأخير ًا ِّ
يحذر محمد أسد
الس ْير في ركاب
المهمة إذ أن األجيال المسلمة سوف
من مغ َّبة عدم القيام بهذه
تستمر في َّ
َّ
ُّ
بس ِّم كراهية اإلسالم فتزداد عقدة الدونية ُع ْمق ًا وت َْأ ِثير ًا.
الحضارة الغربية ويتم حقنها ُ
خال�صة البحث :
ُيعتبر محمد أسد – بدون أدنى ٍّ
شك ـ أكثر المسلمين األوروب ِّيـين تأثير ًا في القرن
العشرين ،فقد َأ ْس َه َم في إثراء الفكر اإلسالمي بدرجة منقطعة النظير وساعده على ذلك
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إتقانه للغة العربية بدرجة لم يصل إليها أي أوروبي من قبل .وقد م َّكنَـتْه لغته العربية القوية
من اإل ِّطالع على المصادر األصلية لإلسالم ،وهي القرآن الكريم وكتب األحاديث .أما في
مجال النقد الثقافي فقد أثبت محمد أسد (ليوبولد فايس سابق ًا) جدارة في قدرته على تحليل
المبادئ األخالقية ونواحي القصور المعرفي في الحضارة الغربية ،وكذلك عوامل َضع ِ
ف
ْ
العالم اإلسالمي قبل وبعد االحتالل.
للتواصل بين الشرق والغرب،
وقد استطاع محمد أسد من خالل أعماله أن َي ْبنِ َي ُج ُسور ًا
ُ
وتميزت إسهاماتُه الواسعة في هذا المجال بتعبيرها عن الواقع الحالي نظر ًا لحداثتها فلم
َّ
يتعد عمر دراساته الحضارية قرابة النصف قرن ،وكان ذلك قبل أن َّ
يتفشى ُسو ُء َف ْه ِم اإلسالم
ٌ
حادث اآلن .ومن َث َّم يتع َّين علينا أن نُعيد قراءة أعمال
وال َق َلق من انتشاره في العـالم ،كما هو
ونتعرف على رؤيته للعالقة بين اإلسالم والغرب ،وتحليالته الدقيقة ألسباب
محمد أسد
َّ
تأخر المسلمين .ويقف محمد أسد شامخ ًا وسط مفكِّري القرن العشرين من المسلمين
حيث يتم َّيز عن الكثيرين بعمق أفكاره وتميزها في كافة أمور اإلسالم الهامة .وكذلك فهمه
ودراسته ِّ
لكل ما يتع َّلق بالديانات والحضارة والتاريخ األوروبي حيث يجمع في فهمه لألمور
بين الفكر اإلسالمي التقليدي وكذلك إلمامه بتجارب الحضارة الغربية الحديثة.

ومع بداية القرن الحادي والعشرين شهد العالم الكثير من األحداث السياسية واالقتصادية
التي جعلت اإلسالم ِم ْح َو َر تركيز واهتمام الكثيرين .وقد ساهمت هذه المؤ ِّثرات كذلك في
تكوين صورة سلبية عن اإلسالم في ضمير العالم .ولكي نفهم هذه األمور على حقيقتها
يجب على المفكرين اإلسالميين قراءة فكر محمد أسد وإعادة قراءة أعماله .ومن الصعب
أن نجد هذا العدد الكبير من األفكار المعروضة بذات الوضوح الموجود في أعمال أسد في
أعمال أي كاتب أو مفكر إسالمي آخر ،حيث يعرض أفكاره عن الحضارة الغربية والمجتمع
الغربي ورؤيته لإلسالم بوضوح جلي وبنظرة صائبة.

ومن خالل هذا المنطلق يقدِّ م هذا البحث رؤية محمد أسد في كبرى أزمات العالم
اإلسالمي في العصر الحديث وهي أزمة التعليم وكيفية معالجتها ،وذلك من خالل مؤلفاته
القيمة وخصوصا ماأورده في كتابيه« :الطريق إلى مكة» و«اإلسالم في مفترق الطرق» .وفي
أهم مفكِّري القرن العشرين ـ ال يمكن التغ ُّلب على مشاكل
نظر محمد أسد ـ وهو أحد ِّ
المسلمين المعاصرة إال بإجراء إصالحات جذرية ودقيقة في مجال التعليم بشكل عام
والسيما التعليم اإلسالمي .وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن نصف قرن على كتابات
محمد أسد ،إال َّ
أن ُع ْم َق َها وطريقة عرضها والحلول التي تطرحها تجعلها تبدو وكأنها تع ِّبر
المر ،وتصف حياتنا الفكرية وأوضاعنا الحالية الـمؤلمة.
عن واقعنا الحالي ّ

الش ِ
رع ِّي
يم َّ
ور ال َّتع ِل ِ
ُج ُذ ُ
ار ِة ا ْلهِ ْن ِد َّي ِة
ِفي ِش ْب ِه ا ْل َق َّ
ستان ُن ُموذج ًا)
َ(با ِك ُ
محمد حنيف الجالندهري

أمين مؤسسة وفاق المدارس العربية العام باكستان


الشر ِعي فِي ِشب ِه ا ْل َقار ِة ا ْل ِهن ِْدي ِة َق ِديم ِقدَ م الإْ سلاَ ِم فِي ِ
ِ
ت ِ
هذه ِالأْ ق َط ِ
ار.
ْ
َّ ْ ٌ َ ْ
َّ
َار ْي ُخ ال َّت ْعل ْي ِم َّ ْ ِّ
ِ ِ
ِ
ِ
ـم َش ِاي ِخ
ـما َد َخ َل الإْ سلاَ ُم ف ْي َها َعا َم 92هـَ ،ط َل َ
ب ا ْل َفات ُح محمدُ ْب ُن ا ْل َقاس ِم م ْن َأ َحد ا ْل َ
َل َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َان ذلِ َك إ ْي َذانًا بِ َأ َّو ِل اِت َِّص ٍ
ـم َح ِّل َّي ِة ـَ ،فك َ
ال
السنْد َّية ـ َال ُّل َغة ا ْل َ
ت َْر َج َم َة ا ْل ُق ْرآن ا ْلك َِر ْي ِم إ َلى ال ُّلغة ِّ
ِ
ف والتَّربِي ِة بِا ْلع ُلو ِم َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
يم فِي ِشك ٍ
ْل َغ ْي ِر ُمنْتَظِ ٍم،
ُ
َ
ل َع َمل َّية ال َّت ْعل ْي ِم َوال َّت ْثق ْي َ
الش ْرع َّية ا ْل َب ْحتَةَ .ف َبدَ َأ ال َّت ْعل ُ
ِ
َان من َْح ِصرا فِي ا ْلـمس ِ
اج ِد َوا ْل َكتَاتِ ْي ِ
الز َوا َياَ ،يت ََج َّم ُع فِ َيها الطُّلاَّ ُب
الر َو ِاق َو َّ
بَ ،وا ْل ُب ُيوتَ ،و ُّ
َ َ
ً
َفك َ ُ
ِ
ات .وك َ ِ
فِي ح َل َق ٍ
ات يعتَمدُ َأساسا َع َلى الت ِ
است ََم َّر َ
َّعلي ِم َّ
هذا ا ْل َو ْض ُع
َان ن َظا ُم ا ْل َح َل َق َ
َ
َ
الش َف ِه ِّيَ .و ْ
ً
ون بِالدَّ ْعوةِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
الصاف ْي َا ْل َع ْذ ِ
ب َو َي ُقو ُم َ
َ
ـم ْسلم ْي َن من َمن َْه ِل الإْ ْسلاَ ِم َّ
إ َلى أ َمد َبعيدَ ،يت ََر َّوى أ ْبنَا ُء ا ْل ُ
رش ِ
َوالإْ ِ َ
اد.
ارهَ ا:
ار�س َوا ْن ِت َ�ش ُ
َن ْ�شَ�أ ُةا ْل َمدَ ِ
َّعلي ِم َّ ِ
ت ا ْل ِ
اج ِدُ ،ثم ُأن ِْش َئ ِ
أت َعم ِلي ُة الت ِ
رعي ِم َن ا ْلـمس ِ
اص ِةَ ،و ُأ ْط ِل َق َع َل َيها
َبدَ ْ َ َّ
ـم َبان ْي َا ْل َخ َّ
َّ
َ َ
الش ِّ
َ
ـهنْدُ فِي ا ْلعهدِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـجام َعةُ .يلقي َال َعلاَّ م ُة َع ْبدُ ا ْل َح ِّي ا ْل َح َسن ُّي في كتابِه « َا ْل ِ
َ
ـمدْ َر َسة َأ ِو ا ْل َ
ا ْس ُم ا ْل َ
»الضو َء َعلى َ
هذا الت ََّح ُّو ِل َق ِائالً:
الإْ ْسلاَ ِم ِّي َّ
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ِ
َّ
يم ًة بِ َم ِد ْين َِة ِد ْه ِلي َا ْل َق ِد ْي َم ِة ِعنْدَ ا ْل َج ِام ِع
«إن ُق َ
در َس ًة َعظ َ
طب الدِّ ي ْن َأي َب ْك (م 608هـ) َأ َّس َس َم َ
َّاص ِري ِة بم ِدينَةِ
اها بِا ْلـمدْ رس ِة الن ِ
الس ْل َط ُ
مس الدِّ ْي ِن إي ْلت ََم ْش َمدَ َر َس ًة َس َّم َ
ان َش ُ
ا ْلكَبِ ْي ِر َ
َّ َ ْ
...و َبنَى ُّ
َ َ َ
ف أنْح ِ
هذا ا ْلعه ِد مدَ ِارس فِي م ْخ َت َل ِ
ِ
ِ
هلي َا ْل َق ِد ِ
ِ ِ
اء ا ْلبِلاَ ِدَ ،و َذك ََر اِب ُن
َ
ُ
يمة َ
ُ
...و َقدْ ُأنْش َئ ْت في َ َ ْ َ
َ
د ْ
إحدَ ى َمدَ ِار َس ُك ْب َرى ِخلاَ ل ِز َي َارتِه لِ ْل ِهن ِْد فِي َعا ِم734هـ،
ـم ْغ ِربِ َّي َأنَّه َش ِهدَ ْ
َب ُطو َط ْة َا َّلر َّحا َل َة ا ْل َ
ِ
ِ
السنْد مدرسة سنة 634هـ ،وهي المدرسة الفيروزية التي بنيت في عهد
َوكَان ْ
َت ت َ
ُوجدُ في ِّ
ناصر الدين قباجه ،وبدأت المدارس تنتشر في القرنين الثامن والتاسع...
ومدرسة أخرى بناها فيروز شاه في عام 776هـ ،جاء في صبح األعشى للقلشقندي (756
(((
ـ 821هـ) الذي ألف في عهد «تغلق» أنه كان يوجد في عهده ألف مدرسة في دهلي نفسها».
المنهج الدرا�سي عبر الع�صور:
لما استتب أمر الحكومة اإلسالمية في شبه القارة الهندية على يد السلطان محمود
الغزنوي [متوفى1030 :م]((( بعد حمالت متعاقبة ومتقاطعة ،اعتنى السلطان بحكم تدينه
الموحد للتعليم الشرعي ،وأودع فيه التفسير ،والحديث ،والفقه،
إلى تعيين المنهج الدراسي
ّ
وأصول الفقه ،والتصوف ،والكالم ،واألدب والعربي والنحو والمنطق ،فكان منهجا دراسيا
أول ،ويدل االستعراض على أن السائد فيه العلوم اإلسالمية .ثم في عهد السلطان سكندر
اللودهي [ 1489ـ 1550م] حدث انقالب عظيم في المنهج ،أضيف إليه الشيء الكثير من
فنون الفلسفة والمنطق.
وهكذا تعرجت عجلة نظام التعليم من العلوم النقلية إلى العلوم العقلية من المنطق،
والفلسفة والحكمة وغير ذلك .واستشرت الفنون اليونانية في هذه الديار الحديثة العهد
باإلسالم استشراء النار في الهشيم ،حتى كادت تقضي على العلوم اإلسالمية .وقتئذ قام
العلماء الربانيون قومة رجل واحد ،ودافعوا عن اإلسالم وعن العلوم الشرعية مدافعة
مشكورة ،واعتنوا بالمنهج الدراسي لكن سامحوا فيه عن القدر الضروري فقط من الفنون
اليونانية الذي يمكن الطالب من المصطلحات الفنية في المباحثة والمناظرة مع المعتزلة
والفرق المنحرفة عن جادة اإلسالم.

((( راجع للتفصيل :الهند في العهد اإلسالمي ،للعالمة عبد الحي الحسني ،ص 356 :ـ .374
((( هو :السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوى ،أبو القاسم ،فاتح الهند ،وأحد كبار القادة ،امتدت
سلطنته من أقاصى الهند إلى نيسابور .وكانت عاصمته «غزنة» بها ولد وتوفي .وجعل دأبه غزو الهند مر ًة في
كل عا ٍم ،فافتتح بالد ًا شاسع ًة ،وكان حازم ًا صائب الرأى ومن أعيان الفقهاء ،يجالس العلماء ،ويناظرهم.
ٍ
ٍ
ٍ
واستعان بأهل العلم على تأليف ٍ
مختلفة ،نسبت إليه ،منها :كتاب (التفريد) في فقه
فنون
كثيرة في
كتب
الحنفية .راجع :األعالم7/171
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ومر النهج الدراسي الشرعي بعد ذلك في مختلف العصور بتعديالت يسيرة ،وحلت
كتب جديدة محل كتب قديمة ،كما أجري تعديل في المواضيع ،وكانت المواضيع تنال
األرجحية حسب تغير الظروف ،حتى وصل هذا النظام إلى القرن الثاني عشر للهجرة ،فجاء
الشيخ نظام الدين بن قطب الدين السهالوي (1161هـ)((( وأحدث نظاما دراسيا جديدا
تلقاه الناس بالقبول ،وفاق جميع المناهج ،فلم يناهضه منهج آخر ،وال يزال يحتفظ بقوته
سوى تعديالت بسيطة جرت فيه بمر العصور ،ويتبع في كثير من المدارس اإلسالمية في
الهندوباكية ،ويعرف بالمنهج النظامي ،والكتب المعتمدة فيه كالتالي:
 1ـ علم التفسير:

تفسير الجاللين:لجالل الدين السيوطي [متوفى 911هـ1550/م] ،ولجالل الدين
المحلي [864هـ1459/م].
التفسير البيضاوي:لناصر الدين البيضاوي [685هـ1286/م].

 2ـ علم الحديث:

مشكاة المصابيح:ألبي عبد اﷲ محمد بن عبد اﷲ [المتوفى 760هـ].

 3ـ علم الفقه:

الهداية:للعالمة برهان الدين المرغيناني [المتوفى 593هـ1197/م].

شرح الوقاية (الجزء الثاني):لعبيد اﷲ بن مسعود صدر الشريعة [المتوفى
747هـ1346/م].
 4ـ علم أصول الفقه:

التوضيح والتلويح:لسعد الدين التفتازاني [المتوفى 792هـ1389/م].

نور األنوار:للشيخ أحمد بن أبي سعيد المال جيون [المتوفى 1130هـ1718 /م].

مسلم الثبوت:للقاضي محب اﷲ البهاري [المتوفى 1119هـ1707/م].

((( كان أستاذ األساتذة وإمام الجهابذة ،لم يكن له نظير في األصول والمنطق ،والكالم ،ولد بـ»سهالى»
ثم انتقل إلى بلدة لكناؤ ،وأقام بفرنجي محل ،ودرس على علماء عصره الكبار ،وقرأ فاتحة الفراغ ،وله
خمس وعشرون سنة ،ثم تصدى للدرس واإلفادة ،فتكاثر عليه الطلبة ،وخضع له العلماء ،وطارت مصنفاته
في حياته إلى األمصار والبالد ،وتلقى نظام درسه في أوساط العلماء القبول ،وانتهت إليه رئاسة التدريس
في أكثر بالد الهند( .اإلعالم بمن في تاريخ الهند من األعالم :الجزء السادس)
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 5ـ علم النحو:

نحو مير:للسيد مير شريف الجرجاني [المتوفى 816هـ1413/م].

شرح مائة عامل:لحسين بن عبد اﷲ نوقاني [المتوفى 926هـ1520/م].

هداية النحو:ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي [المتوفى 745هـ1344/م].
الكافية:للعالمة ابن الحاجب [المتوفى 646هـ1249/م].

شرح الجامي:لنور الدين عبد الرحمن الجامي [المتوفى 898هـ1492/م].
 6ـ علم الصرف:

الميزان:للمال حمزة البدايوني.

المنشعب:لحميد الدين الكاكوري [المتوفى 1215هـ1801/م].
صرف مير:للسيد شريف الجرجاني [المتوفى 816هـ1413/م].
فنج كنج:لسراج الدين األودهي [المتوفى 758هـ].

الزبدة:لظهير بن محمود بن مسعود العلوي.

فصول األكبري:للقاضي علي أكبر الحسيني آله آبادي [المتوفى 1090هـ1678/م].
الشافية:للعالمة ابن الحاجب [646هـ1249/م].

 7ـ علم البالغة:

مختصر المعاني:لسعد الدين التفتازاني [المتوفى 792هـ1389/م].
المطول:لسعد الدين التفتازاني [المتوفى 792هـ1389/م].

 8ـ علم الكالم والعقائد:

شرح العقائد النسفية :لسعد الدين التفتازاني [المتوفى 792هـ1389/م].

شرح العقائد الجاللية :لجالل الدين الدواني [908هـ1502/م].

شرح المواقف :للسيد شريف الجرجاني [المتوفى 816هـ1413/م].

رسالة مير زاهد :للمير محمد زاهد الهروي [المتوفى 1101هـ1690/م].
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 9ـ علم المنطق:

القطبي :لقطب الدين الرازي.

سلم العلوم:لمحب اﷲ البهاري

مير القطبي:للسيد شريف الجرجاني [المتوفى 816هـ1413/م].

الصغرى:للسيد شريف الجرجاني [المتوفى 816هـ1413/م].
الكبرى:للسيد شريف الجرجاني [المتوفى 816هـ1413/م].
إيساغوجي:ألثير الدين األبهري [745هـ1344/م].

التهذيب:لسعد الدين التفتازاني [المتوفى 792هـ1389/م].

شرح التهذيب:لعبد اﷲ اليزدي [المتوفى981هـ1575/م].

 10ـ علم الفلسفة والحكمة:

شرح هداية الحكمة(الميبذي):للمير حسين الميبذي [المتوفى1096هـ1685/م].
الصدر:لصدر الدين محمد بن إبراهيم [المتوفى1051هـ1640/م].

الشمس البازغة:للمال محمود بن الشيخ محمد بن الشاه محمد الفاروق الجونفوري
[المتوفى 1062هـ1652/م].
 11ـ علم الحساب:

خالصة الحساب:لبهاء الدين العاملي [المتوفى 1031هـ1522/م].

الرسالة القوشنجية :لعالء الدين القوشنجي [المتوفى 789هـ1474/م].

شرح الجغميني:للعالمة موسى الباشا الرومي [المتوفى 823هـ1437/م].

ويدل االستعراض لهذا المنهج على أن عشرة كتب في المنطق ،وخمسة في الكالم،
وثالثة في الحكمة كانت تدرس بانتظام .فكان المنطق يأخذ نصيبا أوفر من العلوم األخرى
بل على حساب العلوم األخرى ،يقول الشيخ مناظر أحسن الكيالني عن هذه الظاهرة:

«كان التفسير يستغرق وقتا أطول قبل إدخال الكتب في المنطق والفلسفة ،فكان المنهج
يشمل الكشاف والمدارك ،والجاللين ،لكن حذف الكشاف من المنهج إلفساح المجال
لكتب المنطق والكالم ،واقتصر في التفسير على الجاللين ،والمدارك ،حيث إن الشيخ نظام
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الدين صاحب المنهج النظامي كان ينتمي في النسب العلمي إلى الشيخ فتح اﷲ الشيرازي،
فأدخل في منهجه كتب المنطق والفلسفة ،ووجه إليها أكثر اهتمامه ،وأولى العلماء هذا
الموضوع اهتمامهم ،وتهافتوا على شرح هذه الكتب وتلخيص وتفصيل الشروع عليها حتى
(((
إنه كان يعد من الفضل العلمي التعليق على كتب المنطق والكالم» .

خ�صائ�ص«المنهج النظامي»:

دقة النظر وقوة المطالعة:
يقول المؤرخ الشهير الشيخ عبد الحي اللكهنوي رحمه اﷲ مبينا خصائص هذا المنهج:

«أما خصائص ذلك النظام فإن الشيخ نظام الدين السهالوي المذكور أودع في نظامه هذا
إمعان النظر وقوة المطالعة ،ولذلك يحصل للطلبة بعد مدارستهم لذلك ،قوة المطالعة ودقة
(((
النظر واالستعداد لتحصيل الكماالت العلمية»...

وال يخفى أن المطالعة من أهم دعائم عملية التعليم والتثقيف ،ألنها تساهم في تنمية
المتعود عليه
الذاكرة ،وتزيد من مخزون المعلومات ،وتقوم ببناءالشخصية ،وتودع في يد
ّ
سلطان العلم والمعرفة ،مما يجعل المتخرج علي المنهج النظامي على قمة التأهيل ألداء
دوره الفعال في حياته االجتماعية.
رحابة ال�صدر:
ومن خصائصه أيضا أن الواضع وإن كان حنفيا مقلدا لإلمام أبي حنيفة رحمه الله ،أودع
في منهجه كتب السادة الشافعية والمالكية ،إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن قصده
يتعود على احتمال
أن يتحلى مدارس هذا المنهج برحابة الصدر ،وسماحة الخلق ،وأن ّ
رأي يخالف رأيه ،وأن يكون متسامحا مع اآلخرين .أضف إلى ذلك أن فائدة وضع كتب
المذاهب األخرى ال يفضي بالطالب والمدارس إلى الجمود على الظاهر والعصبية الطائفية.
�أهداف المنهج النظامي:
يدل خلفية وضع المنهج النظامي أن المال نظام الدين السهالوي بحث عن كل كتاب
دقيق في كل علم وفن ،وع ّين الكتاب األصعب واألدق ،فكان يظن ـ فيما يبدو ـ أن الكتاب
مهما كان صعبا يتطلب جهدا أكثر من الدارس ،وإذا اجتهد نال من دقة الفكر ،والغوص
((( نظام التعليم والتربية في الهند (باألردية) للشيخ مناظر أحسن الكيالني
((( ص ،17 :الثقافة اإلسالمية في الهند ،ط:
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على المعاني ،والذهن القوي المتقد على النصيب األكبر ،الذي يؤهله لالستزادة في العلوم
والفنون األخرى ،لذا حوى منهجه أدق الكتب وأوجزها .وكان من ثمرات هذه النظرية ما
يقول األستاذ سيد محبوب الرضوي في كتابه« :المدارس الدينية العتيقة في الهند»:

اإلنجليز في البالد ـ أنه كان يعمل
المنهج الدراسي ـ الذي سبق
«وكان أهم ما يمتاز به
َ
ُ
على إعداد الطلبة إعداد ًا يؤهلهم لشغل أعلى المناصب الحكومية ،والقيادات العسكرية
بجانب إلمامهم بعلوم الدين ،حتى كان المتخرجون في هذه المدارس يتولونها ،ويقومون
بما يناط بهم من مسؤوليات الوزارة ،وإدارة دفة البالد بكل توفيق ونجاح ،وعلى أحسن طراز.
وال ُيختار إلدارة البالد ،وشغل الوظائف الحكومية العليا إال من تمكَّن من العلوم الدينية
وتضلع منها .فهذا السلطان «شيرشاه السوري»(( )7حكم فترة ما بين  947ـ 952هـ1540/
ٍ
مدرسة في «جون فور» شرقي البالد .و ُيعتبر عهد السلطان «شير
ـ 1545م) تر َّبى في أحضان
شاه» ـ رغم قصره ـ من أبرز العهود في تاريخ الهند نظر ًا إلى اإلصالحات السياسية والحضارية
التي قام بها ،كما كان عهده فاتح ًة للتعديالت الكثيرة في القوانين التي استمرت من عهد الملك
«أكبر» (حكم فترة ما بين  963ـ 1014هـ 1555/ـ 1605م)».
التدري�س:

وفي هذه الحقبة من الزمن ،قيض اﷲ للعلوم الشرعية رجاالً انتدبوا أنفسهم لتدريسها،
وأخلصوا أوقاتهم واهتمامهم للمدرسة وللدراسة الدينية ،واعتبروا التدريس عبادة ،فتكفل
اﷲ بمعاشهم ومعيشتهم ،وخلق في نفوسهم قناعة خاصة واطمئنانا يغتبط عليهما ،وجعل في
قلوب طالبهم حفاوة واحتراما لهم ،مما منع من حدوث مشاكل عامة في الجامعات الحكومية
الرسمية من إضرابات واحتجاجات ،كما كان يتميز الدارس لهؤالء المشايخ بالتأدب معهم،
والخضوع لهم في كل أمور الحياة.

وكان هؤالء األساتذة محافظين على طريقة التدريس القديمة ،الشفوية فقط ،وكانوا ال
يحبذون استخدام السبورة والرسوم البيانية وما إلى ذلك من الطرق الحديثة .ولكن مع مرور
الزمان حافظت المدارس الدينية مع التنوير والتحديث في طرق التدريس على النمط القديم
من أساليب اإللقاء المؤثرة المباشرة.
المنهج النظامي في الع�صر الحديث:
وصب على علماء المسلمين سوط
لما أحكم اإلنجليز قبضتهم على شبه القارة الهندية،
ّ
العذاب بحكم ضلوعهم في العمليات لتحرير البالد في ثورة 1857م1274/هـ كما لم
يألوا جهد ًا في القضاء على العلوم اإلسالمية ،واستئصال ثقافة المسلمين وحضارتهم من
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جذورها ،فصادروا الوقفيات ،فلفظت المدارس القديمة نفسها األخير أوكادت ،تقررت
لدى العلماء والمفكرين المسلمين فكر ٌة أساسي ٌة تقول :إن اإلبقاء على الوعي الديني في
ٍ
ٍ
ٍ
علمية .فتوصل العالم
دينية
مدرسة
المسلمين ،وتوحيد كلمتهم ولم شملهم يستلزم إقام َة
الرباني الشيخ محمد قاسم النانوتوي (ت 1297هـ1879/م) ،وأخص زمالئه الشيخ
ذوالفقار علي (ت 1322هـ1904/م) ،والشيخ فضل الرحمن (ت1325هـ1907/م)
والحاج محمد عابد (ت1331هـ1912/م) رحمهم اﷲ تعالى ـ انطالق ًا من هذه الفكرة
األساسية ـ إلى ضرورة إقامة هذه المدرسة الدينية في «ديوبند» ،فما لبثوا إال أن وضعوا لبنة
أساسية لهذه الغرسة المباركة في  15محرم  1283هـ الموافق  30أيار  1867م ،فتهافت
عليها الطالب من أصقاع البالد البعيدة طلبا للعلم ورغبة في التحلي بآداب إسالمية.
ومما يجدر بالذكر أن الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه اﷲ هو الذي اخترع طريق جمع
التبرعات من الشعب لسداد نفقة المدرسة ،بدال عن االعتماد على الوقفيات أو الجرايات
التي تخصصها الحكومات اإلسالمية للمدارس ،ولقد كان أمر ًا غريب ًا فريد ًا من نوعه آنذاك
التبرعات الشعبية ،بعيد ًة عن تدخل الحكومات وسالم ًة من
أن تقام مدرس ٌة تغطي ميزانيتها
ُ
آالف المدارس ،التخضع لشيء من الحكومات
تأثيراتها .واليوم تشهد شبه القارة الهندية
َ
المتعاقبة .وذلك مما يدل على المفعول الطيب للتبرعات الشعبية.
ولتوفير التعليم المجاني ألبناء المسلمين كان وال يزال االعتماد على التبرعات الشعبية
طريق ًا موفق ًا للغاية ،ومثمر ًا في نفس الوقت .وهو طريق محكم ،وسبيل ممهدة إلنشاء
(((
المدارس الدينية ونشر العلوم الدينية.

عودا إلى الموضوع :اتخذت جامعة دار العلوم ديوبند المنهج النظامي منهجا متبعا لها
للدراسة .وبهدف إصالح التعليم اإلسالمي والشرعي جاء تطويره على أيدي عباقرة العلماء
الربانيين ،فعينوا كتب الصحاح الستة في المنهج النظامي ،والمدارس األخرى التي أنشئت
على شاكلتها أجروا فيها نفس المنهج المبدل.
م�ؤ�س�سة وفاق المدار�س العربية باك�ستان:
ثم بدأت رحلة زحف هذا النوع من المدارس في جميع أنحاء شبه القارة الهندية ،كلها
ترمي إلى هدف واحد ،وهو :نشر العلوم الدينية في المجتمع وحماية بيضة اإلسالم ،ومع
هذا كانت المدارس منتشرة ومنفصلة نوعا ما .وبعد استقالل باكستان من براثن االستعمار
البريطاني انبرى أجلة من علماء باكستان ألمر لم يكن له مثيل في التاريخ الحديث ،تفكروا
((( ملخص من كتاب «المدارس اإلسالمية القديمة في الهند».
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ميسر ونظام متَّبع ،بحيث
بإنشاء مؤسسة تضم المدارس في عقد واحد ،تحت منهج دارسي َّ
تم ّثل جسد ًا واحد ًا ويد َا واحد َة ضد من يريد أن ينال من كرامتها حكوم ًة وأفراد ًا وجمعياتٍ
األجنبي ـ ضرورة حماية هوية المدارس الدينية ،وقبل أن تتخذ
ـ غير رسمية مد َعمة بالدعم
ّ
مشكلة التشتت والتفرق مجرى ال يمكن مواجهتها.
لمحات من الم�سيرة  ...النواة الأولى:
انطالقا من هذه الفكرة انبرى نخبة من علماء البلد ،وخصوص ًا أستاذ العلماء الشيخ خير
محمد الجالندهري – نور اﷲ مرقده ـ النعقاد اجتماع يكون تمهيدا لبذر نواة لـ «وفاق المدارس
العربية باكستان» .انعقداالجتماع واشترك فيه كبار علماء البلد ،اتفق العلماء فيه على إنشاء لجنة
مصغرة لبحث طرق يتوصل بها إلى الهدف المنشود ،كما تم انتخاب عدد من العلماء لتنفيذ
هذه المهمة لترى النور في أقرب وقت .وكان ذلك في عشرين من شعبان المعظم عام 1368هـ
الموافق للثاني والعشرين من مارس عام 1957م ،في رحاب «جامعة خير المدارس» بملتان.
وفي الرابع عشر والخامس عشر من ربيع الثاني عام 1379هـ الموافق للثامن عشر والتاسع
عشر من أكتوبر عام 1959م ـ أي بعد ستة أشهر تقريب ًا ـ اجتمع العلماء وعرضوا نتاج تفكيرهم
في هذه المدة ،توصلوا من خاللها إلى إنشاء مؤسسة تعليمية أهلية باسم «وفاق المدارس العربية
باكستان» ،تراقب شؤون التعليم الشرعي وتوحد المدارس تحت مظلة واحدة .بعد الموافقة من
الجميع تم إعالنها رسمي ًا ،كما تم انتخاب أعضاء «وفاق المدارس» ،وتوزيع المناصب من
األمانة العامة والرقابة المالية وغير ذلك على الحضور ،كالتالي:

رئيس «وفاق المدارس» :شمس العلماء الشيخ موالنا شمس الحق األفغاني (رحمه
الله) ،األستاذ بجامعة دار العلوم ديوبند سابقا.
نائب الرئيس األول :أستاذ العلماء الشيخ موالنا خير محمد الجالندهري (رحمه الله)،
رئيس جامعة خير المدارس بملتان.

نائب الرئيس الثاني :محدث العصر الشيخ موالنا محمد يوسف النبوري (رحمه الله)،
رئيس جامعة العلوم اإلسالمية بنوري تاؤن كراتشي.

األمين العام :محمود الملة الشيخ موالنا المفتي محمود (رحمه الله) ،رئيس جامعة
قاسم العلوم ملتان.
مدير الشؤون المالية :فقيه العصر الشيخ موالنا المفتي عبد اﷲ بن غالم محمد (رحمه
اﷲ) ،رئيس دار اإلفتاء بجامعة خير المدارس بملتان ،وشيخ الحديث بها.
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وقد تقبل اﷲ نيات وجهود هؤالء العلماء من السلف الصالح ،حيث بادرت المدارس
والمكاتب بالتسجيل لدى المؤسسة بتتابع واستمرار حتى شهدت المؤسسة في اآلونة
األخيرة نهضة واسعة في جميع المجاالت ،ال سيما في التسجيل ،حتى تم تسجيل عشرين
ألفا بين مدرسة وجامعة لدى «وفاق المدارس» حسب اإلحصاء األخير.
�أبرز الميزات والمعالم:
الميزة األساسية لمؤسسة وفاق المدارس العربية باكستان هو نظم المدارس والجامعات
في سلك واحد .هذه المدارس كانت منتشرة ال تجمعها جهة وال توحدها كلمة .فقام سلفنا
الصالح بقمع هذه الظاهرة وضم هذه المدارس تحت جهة وهيئة يكون لها وزن ويسمع
لها كلمة ،إيمانا منهم بأن بقاء اإلسالم وتشخصه والعمل عليه في هذه الديار ال يمكن إلى
ببقاء العلوم اإلسالمية ،ومن خالل المدارس الدينية التي أصبحت وسيلة وحيدة لبقاء األمة
المحمدية ،وصيانة الشعائر اإلسالمية ،وحفظ سياجها من الفتن الناشئة ما يكاد ينفض بناء
الدين ومنائر الشرع المبين.
ومن مزاياها :توحيد مناهج الدراسة والتعليم وإصالح نظم التربية ،واهتمام نشر العلم
والمعرفة في أوساط الناس العامة ،مما يساعد في محو األمية عن البلد ،والذي اعترف به العدو
قبل الصديق ،والذي عجزت عن تحقيقه الحكومات والسلطات على كبرها وتوافر أسبابها.
وقد اعتنى«وفاق المدارس» منذ بدء تأسيسها بإصالح المناهج والتغيير في المقررات الدراسية
من حذف وإضافة ،مما يتالءم مع متطلبات العصر الحديث وال يخالف الشرع المتين.

اللجان في الم�ؤ�س�سة ح�سب توزيع الم�س�ؤوليات المتنوعة:
لما زاد إقبال المدارس والجامعات على «وفاق المدارس» تنوعت الشعب وتشعبت
األقسام ،وقررت الرئاسة تشكيل لجان تحمل عبء المسؤوليات ،على حسب ما رأته
الرئاسة واألمانة من مؤهالت في األعضاء ،وهي كالتالي:
األولى :اللجنة التنفيذية
الثانية :اللجنة االستشارية
الثالثة :اللجة الفاحصة للمقررات الدراسية
الرابعة :اللجنة االختبارية
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عدد المتخرجين والمتخرجات:
وقد اجتاز امتحان الشهادة العليا تحت رعاية المؤسسة  119892طالبا ،كما اشتركت
 150028طالبة في االمتحان النهائي لـ»المنهج النظامي» ،وكذلك حصل  925192طالبا
على شهادة حفظ القرآن الكريم ،والحمد ﷲ على ذلك.

وقد حقق الخريجون والخريجات من «وفاق المدارس» بإحراز نجاح باهر في المجاالت
المتنوعة في الحياة ،إذ نراهم بتوفيق اﷲ عز وجل ،على منابر المساجد يعظون الناس ،ونراهم
في المجامع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ،ونراهم في مؤلفاتهم ينفون عن دين اﷲ
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ،ونراهم بين أهل الفتن يجادلونهم بالتي
هي أحسن ،ونراهم في البرلمانات والمكاتب الحكومية ينصحون أولي األمر بالبر والتقوى،
ويقدمون من أنفسهم قدوة ونماذج ألداء المسؤوليات والواجبات.
الر�أي العقدي والفقهي للم�ؤ�س�سة:
المذهب المتبع لدى «وفاق المدارس» مذهب أهل السنة والجماعة ،كما أن الرأي
الفقهي المتبع لديها رأي السادات الحنفية وفق شرح السلف الصالح وكبار أهل العلم من
جامعة ديوبند.
�أغرا�ض الم�ؤ�س�سة و�أهدافها:
تهدف «وفاق المدارس» منذ بدء تأسيسها إلى جملة من األمور التعليمية المهمة ،منها
ما يلي:

 1ـ تعيين المقررات الدراسية لكافة المراحل التعليمية ،من اإلعدادية والثانوية حتى
الدراسات العليا (التخصصات) في جميع المواد ،وتلك المقررات يجب اتباعها للمدارس
والجامعات المسجلة لدى المؤسسة.

 2ـ إصدار الشهادات لمختلف المراحل الدراسية بعد اجتياز الطلبة والطالبات نجاحا
في االمتحانات المنعقدة تحت رعاية المؤسسة.

توحد المدارس العربية والجامعات اإلسالمية أمام محاوالت وممارسات
 3ـ السعي إلى ّ
تثني عن أغراضها.
 4ـ تعديل المقررات من إدخال المواد الفنية المختلفة وإخراجها وفق مقتضيات العصر
الراهن تعديال مبرر ًا ،وذلك بعد البحث والتمحيص من قبل لجنة المناهج في الجوانب
السلبية واإليجابية ،وبعد االستشارة مع المختصين في مجال التعليم.
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 5ـ تعيين منهج تعليمي واحد ونظام اختباري أوحد ،تتبعه المدارس والجامعات
المسجلة.
 6ـ نشر العلوم اإلسالمية من القرآن والسنة حسب مستجدات العصر ومتطلباته.
 7ـ العناية بتأليف الكتب النافعة المفيدة للعامة والخاصة.

 8ـ اتخاذ الوسائل الشرعية الهادفة لمزيد الرقى والتطور العلمي ،والمحافظة على كيان
المؤسسات الدينية تعليما وتعلما.
 9ـ تنسيق المنهج التدريبي للمعلمين والمعلمات ليمارسوا طرقا مفيدة في مجال خدمة
التدريس والتعليم.
كسب االعتراف الحكومي بمعادلة «الشهادة العالمية» الصادرة من المؤسسة:

نظرا إلى خدمات مؤسسة وفاق المدارس العربية باكستان في مجال التعليم والدراسة،
أعلنت وزارة المعارف الباكستانية عن موافقتها واعترافها الرسمية على أن الشهادة التي
تصدرها المؤسسة للمتخرجين من مرحلة العالمية (السنة الثانية) تعادل شهادة الماجستير في
العلوم اإلسالمية والعربية ،وقد أصدرت لجنة المنح الجامعية الحكومية بتصريح ذلك قرار ًا
برقم  ACAD 4/8ـ  128في السابع عشر من نوفمبر عام 1982م ،كما اعترفت بشهاداتها
األخرى الصادرة لمراحل الثانوية والعالية بمعادلتها للشهادات الصادرة من مؤسسات
الحكومة التعليمية لتلك المراحل.
المدار�س والجامعات الم�سجلة
حققت المؤسسة منذ بدء تأسيسها سنة 1959م إلى الوقت الراهن سنة 2015م بتسجيل
 15966مدرسة ،ووصل عدد فروع المدارس المسجلة إلى  3642فرعا ،بذلك أصبح عدد
المؤسسات التعليمية التي تراقبها وترعاها المؤسسة  20650ما بين مدارس وجامعات.
المنهج الدرا�سي المعتمد لدى «وفاق المدار�س»:
اعتنت مؤسسة وفاق المدارس العربية باكستان بالمنهج النظامي اعتناء كبيرا ،وطورته
ووزعته على المراحل حسب مقتضيات العصر الحديث ،وهي كالتالي:
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المنهج الدراسي للثانوية العامة :السنة األولى
م

1
2
3
4
5
6

المقررات الدراسية

المواد

كتاب علم النحو ،شرح مائة عامل مع اإلعراب
كتاب ميزان الصرف ومنشعب وبنج كنج /إرشاد الصرف أو علم

النحو
الصرف

الصرف
المنهاج في القواعد واإلعراب ،النحو اليسير ،تسهيل النحو
صفوة المصادر ،تيسير األبواب
كتاب الطريقة العصرية (األول والثاني)
جمال القرآن ،الحفظ والمراجعة للربع األخير من جزء عم

تمرين النحو
تمرين الصرف
اللغة العربية
التجويد

المنهج الدراسي للثانوية العامة :السنة الثالثة
م

المواد

2

والتجويد
اللغة العربية

1

التفسير والحديث

3
4
5
6

واإلنشاء
الفقه
الصرف
النحو
المنطق

م
1

المواد
التفسير والحديث

المقررات الدراسية

ترجمة جزء عم ،زاد الطالبين ،فوائد مكية ،الحفظ والمراجعة

للنصف األخير من جزء عم
القراءة الراشدة (الجزء األول) ،وعلم اإلنشاء (الجزء األول)
مختصر القدوري
علم الصيغة مع خاصيات األبواب
هداية النحو ،تدريبات تسهيل األدب (للشيخ سليم اﷲ خان)
تسير المنطق ،ايسا غوجي ،مراقاة

المنهج الدراسي للثانوية الخاصة :السنة األولى

2
3
4
5
6

المقررات الدراسية
الترجمة والتفسير من سورة العنكبوت إلى النبأ ،رياض الصالحين

(كتاب األدب)
كنز الدقائق (ما عدا كتاب الفرائض)
الفقه
أصول الفقه والسلوك أصول الشاشي ،تعليم المتعلم
الكافية
النحو
شرح التهذيب
المنطق
نفحة العرب (قسم النثر) ،ومعلم اإلنشاء (الجزء الثاني)
األدب العربي
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المنهج الدراسي للثانوية الخاصة :السنة الثانية
م
1
2
3
4
5
6
7

المواد
التفسير والحديث

من كتاب الجهاد إلى كتاب الدعوات
شرح الوقاية
الفقه
نور األنوار (إلى أبواب القياس)
أصول الفقه
شرح الكافية للمال جامي (من المرفوعات إلى المبنيات)
النحو
دروس البالغة وتلخيص المفتاح
البالغة
القطبي (إلى عكس النقيض)
المنطق
األدب العربي واإلنشاء مقامات الحريري (عشرة مقامات) ،معلم اإلنشاء (الجزء الثالث)

المنهج الدراسي للعالية «بكالوريوس» :السنة األولى

م
1
2
3

المواد
الترجمة والتفسير
الفقه
أصول الفقه

4
5

البالغة
العقيدة

6

م
1
2
3
4

المقررات الدراسية
الترجمة والتفسير من سورة يونس إلى العنكبوت ،رياض الصالحين

المقررات الدراسية
الترجمة والتفسير من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة يونس
الهداية (الجزء األول)
الحسامي (من أول الكتاب إلى مبحث القياس)،نور األنوار (مبحث

القياس فحسب)
مختصر المعاني (الفن األول والثالث)
والفلسفة االنتباهات المفيدة (باألردو) ،آثار السنن (من أول الكتاب إلى

والحديث
اللغة العربية

كتاب الوتر) ،معين الفلسفة (سعيد أحمد جالل فوري)
ديوان المتنبي (من أول الديوان إلى قافية الدال) ،سبع معلقات
(ثالث معلقات)

المنهج الدراسي للعالية «بكالوريوس» :السنة الثانية

المقررات الدراسية
المواد
تفسير الجاللين ،الفوز الكبير
التفسير وأصوله
الحديث وأصوله ،خير األصول ،مسند اإلمام األعظم ،السراجي في الميراث

والفرائض
الفقه
أصول الفقه

الهداية (الجزء الثاني)
التوضيح (من أول الكتاب إلى المقدمات األربع) والتلويح (من
أول الكتاب إلى مبحث :الخاص)

لاجلا فينح دمحم /ةَّيِدْنِهْلا ِةَّراَقْلا ِهْبِش يِف  ِ ّيِعرَّش لا ِميِلعَّتلا ُروُذُج
ِ

5
6
م
1
2
3
4
5
6
م
1
2
3
4
5
6
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والفلكيات
اللغة والعروض

ديوان الحماسة (باب الحماسة) ،متن الكافي ،بحرين باألردو للمطالعة

المنهج الدراسي للعالمية «ماجستير» :السنة األولى

المقررات الدراسية
المواد
التفسير التبيان في علوم القرآن ،شرح نخبة الفكر ،آئينه قادنيت للمطالعة
أصول

وأصول الحديث
التفسير
الحديث
الحديث
الفقه
الفقه

البيضاوي (الربع من الجزء األول)
مشكاة المصابيح (الجزء األول)
مشكاة المصابيح (الجزء األول)
الهداية (الجزء الثالث)
الهداية (الجزء الرابع)

المواد
الحديث النبوي
الحديث النبوي
الحديث النبوي
الحديث النبوي
الحديث النبوي
الحديث النبوي

المقررات الدراسية
الجامع الصحيح لإلمام البخاري
الجامع الصحيح لإلمام المسلم
الجامع لإلمام الترمذي
سنن أبي داؤد
سنن النسائي ،سنن ابن ماجه ،وشمائل الترمذي
المؤطأ لإلمام مالك واإلمام محمد ،شرح معاني اآلثار للطحاوي

المنهج الدراسي للعالمية «ماجستير» :السنة الثانية

التو�صيات:
أقول ـ وبالله التوفيق ـ وأؤكد على ضرورة توحيد المؤسسات التعليمية والتربوية
اإلسالمية كما تم توحيد المدارس الدينية الباكستانية تحت نظام واحد.

وأشدد على ضرورة المعادالت الرسمية ـ بدون إجراءات معقدة ـ بين المؤسسات
التعليمية اإلسالمية؛ ليتمكن الدارس من االلتحاق بأية جامعة شاء.

وأناشد بإقامة مكتب تعليمي يكون نقطة اتصال بين المؤسسات التعليمية ،يجتمع فيه
العلماء والمعنيون بالتعليم الشرعي ويتبادلون الخبرات واآلراء.
أقول قولي هذا ،وأستغفر اﷲ لي ولكم ولسائر المسلمين ،والحمد لله رب العالمين.

مناهج التعليم الشرعي في الهند
االنتقادات واالقتراحات

د .محي الدين غازي
عضو هيئة التدريس في الجامعة اإلسالمية ،كيرال
عضو خبير بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
عضو االتحاد العالمي لعلماء المسلمين
رئيس قسم البحوث (سابقا) في دار الشريعة لالستشارات المالية والقانونية بدبي

المقدمة
الحمد لله رب العالمين،والصلوة والسالم على محمد النبي الكريم ،وعلى آله وصحبه
ومن تبعهم أجمعين ،وبعد
فإن علماء الدين والشريعة في الهند لهم تاريخ مجيد في خدمة األمة والبالد ،وذلك
في جبهات عديدة ،ومجاالت كثيرة ،منها حماية األمة اإلسالمية ودينها وثقافتها وهويتها
من الزحف الهندوسي واالنكليزي بعد زوال الحكومة المسلمة ،ومنها اإلسهام المتميز
في الحركات واالنتفاضات التي قامت لتحرير الهند من االستعمار االنكليزي ،فهم كانوا
في المقدمة ،وسطروا أروع القصص في تاريخ الكفاح والتضحيات ،حتى شهد لدورهم
األصدقاء واألعداء ،وأبدى لهم التقدير القريب والبعيد ،ومنها نشر العلم والثقافة ومحو
األمية في أرجاء البالد ،ومنها الحفاظ على القيم واألخالق في المجتمع العام.

وقد مدح العالمة القرضاوي بعضهم بقوله« :جمعوا بين النقل الصحيح والعقل الصريح،
واغترفوا من التراث ،ولم يغفلوا عن العصر ،جمعوا بين عقالنية الفيلسوف وروحانية
(((
المتصوف ،وانضباط الفقيه ،ولم يكتفوا بالرواية عن الدراية ،وال بالدراية عن الرواية».
وهؤالء العلماء األعالم قد تخرجوا من مدارس طوى الزمن على أسمائها وبقيت أسماء

((( يوسف القرضاوي ،ابن القرية والكتاب ج  3ص 353
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بعض المتخرجين منها تتألأل في سماء العلم ،ولهم تاريخ مشرف حافل بالمكارم
واإلنجازات تفتخر بهم الجالية المسلمة في الهند ،ويحال إلى أسمائهم عندما توجه تهم
عدم الوالء والوفاء إلى المسلمين.
دور خريجي المدار�س ال�شرعية في الحا�ضر
ولكن الواقع المعاصر للمتخرجين من مؤسسات التعليم الديني غدا غير مرض بأية حال،
فقد تكاد تتفق كلمة الباحثين وأهل النظر على أن الخريجين من مؤسسات التعليم الشرعي
قد تدهور مستواهم وهبطت مكانتهم وتضاءل دورهم في المجتمع ،وأصبحوا عنصرا غير
مؤثر في سياسة البالد وتدبير أمور المسلمين في البالد ،بعد أن كانوا إلى الزمن القريب في
صف القادة والساسة األول في البالد ،وفي مقدمة أهل التدبير والتوجيه في األمة .علما بأنه
قد تضاعف عدد مؤسسات التعليم الشرعي في البالد وال سيما بعد تدفق المعونات من
الخارج ،وزاد عدد المباني في المؤسسات ،وتضاعف أيضا عدد الخريجين من المؤسسات،
ولكن لم تعد المؤسسات تخرج أولئك العلماء الذين يستطيعون أن يأخذوا زمام التغيير في
أيديهم ،ويقودوا األمة إلى المجد والسؤدد ،ويرشدوا العامة في معضالت الحياة الجديدة.
وما ذلك إال ألن مستوى التعليم والتربية قد تدهور كثيرا.

ولكن مما يبعث األمل ويجدد الهمم ،أن المجتمع المسلم في الهند لما يقطع آماله
عن علمائه ،ولما يرض بغيرهم من المثقفين أن يمسكوا بزمامه ويحكموا في أمره ،ومازال
التصور السائد في عوام المسلمين أن قيادة األمة ال يتأهل لها إال علماء الشرع ،وهذه فرصة
عظيمة ما زالت سانحة في أيدي القائمين على مصانع العلماء ،فإن المحاوالت الجادة
والجهود الصادقة إليجاد علماء أكفاء سوف تلقى قبوال حسنا وتقديرا بالغا من المجتمع
المسلم ،بل المجتمع في انتظار العلماء الناشطين بفارغ الصبر ،فإن الفراغ القيادي الذي
يشكو منه المجتمع المسلم الهندي ويجعله سببا أساسيا لكثير من مشاكله ال يملؤه إال
العلماء .فالفرصة ما زالت متاحة للعلماء ،ولكن ليس من المؤكد أن عقلية االعتماد على
العلماء تدوم طويال وال سيما في حال غياب طويل للدور الفاعل من قبل العلماء في زمن
تزاحمت فيه األزمات وتكاثرت القضايا المستعصية.
�س�ؤال محرج ولكن ال يمكن �إهماله
وقد بدأ بعض الناس يتساءلون :ما هي المنفعة المرجوة من أفواج المتخرجين الذين
يتخرجون من مؤسسات التعليم الشرعي آالفا مؤلفة كل سنة؟ وهذا السؤال محرج جدا،
ولكن البد له من رد مقنع ،فإن تسفيه األسئلة وشيطنة السائلين ال يقنع الجمهور في هذا
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العصر ،إنهم ينتظرون الرد المقنع لكل سؤال يطرح على الساحة بغض النظر عن األسئلة
والسائلين وال سيما األسئلة المصيرية.

والسؤال يتكرر ويظهر في ثوب صراحة أكثر :إن دور العالم في الواقع المعاصر قد
انحصر في إمامة المصلين ،وإتمام عقود النكاح ،وتجهيز الموتى ،وقراءة خطبة الجمعة من
الكتاب في اللغة العربية ،وحضور بعض الطقوس والمراسم ،وتعليم األطفال القرآن الكريم
قراءة لفظية بدون فهم.
فهل يستحق هذا الدور مكافأة سخية تكفي لعائلة كاملة؟

وهل يستحق هذا الدور تلك الجهود الكبيرة والميزانيات الثقيلة والهياكل الضخمة؟
وهل يجوز للدور المذكور فقط إقطاع وتخصيص عقدين تقريبا من سن شباب اآلالف من
أبناء المسلمين بدعوى تعليمهم ،على حساب التعليم العام الذي يدعى بأنه يؤهلهم لعيش
أرغد ،ويفتح لهم مجاالت كثيرة ألدوار عديدة متميزة في الحياة؟؟
فاألمر بلغ مبلغ الخطورة ،ويدعو على وجه العجالة تحديد مواضع الخلل ،وتحديد دور
للمتخرجين يشهد بنفسه أنه يحقق المنفعة للناس ،كما يدعو أيضا إلى تطوير المناهج ليتيسر
إعداد من يقوم بذلك الدور.

وقد تنبه العالمة الشيخ أبو الحسن علي الندوي بفراسته القوية ونظرته البعيدة إلى ذلك
منذ نصف قرن ،وناشد مرارا وتكرارا القائمين على المدارس والدارسين فيها أن يثبتوا
نفعهم الظاهر والمقنع للمجتمع ،وقد أكد بكل قوة أن الزمان صارم جدا ال يراعي أحدا
لصالحه القائم ،وال يكرم أحدا لتاريخه الحافل ،وأن الزمان ال يخضع للدعاوى ،وال يرحم
(((
المسترحمين وال يكرم المستجدين ،وإنما اإلكرام والتقدير يكون للنافعين فقط.

المبحث الأول
�أ�سباب تدهور الم�ستوى التعليمي

قد تكون هناك عدة أسباب لتدهور مستوى التعليم الشرعي إال أن الباحث يرى سببين
رئيسين وراء ذلك التدهور الذي ال يمكن أن ينكره أحد.

((( ابو الحسن على الندوي ،خطب موجهة إلى الطالب ،اسم الكتاب باألردو :پاجا سراغ زندگی ص 81
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�أوال :الفتور في الهمم
من أهم أسباب تراجع مؤسسات التعليم الشرعي عن أداء دورها هو سيطرة التفكير
المادي الجديد على حياة الفرد والمجتمع ،فقد طغت المادية على القيم العليا التي كانت
تبعث على التفرغ للعلم الشرعي واختيار طريق القناعة والتقشف في سبيل نيل العلم الشرعي
والنبوغ فيه ،وضعف الهمم أمام الزحف المادي أدى إلى انصراف الطالب النوابغ من التعليم
الشرعي إلى التعليم العام الذي يدعى بأنه يوفر ضمانا ماديا للمستقبل ،وأ ّدى ذلك في نفس
الوقت إلى لجوء المتخرجين من المدارس أهل التميز إلى مجاالت المكاسب المغرية في
داخل البالد وخارجها بدال من التوجه إلى مؤسسات التعليم الشرعية ذات الرواتب الزهيدة.
ومن ثم أدى ذلك كله إلى تناقص شديد في نسبة الطالب النوابغ والمعلمين األكفاء معا في
مجال التعليم الشرعي ،واألمر في تدهور مستمر بشكل خطير مؤذن بما قد سيكون أدهى
وأمر والعياذ بالله .فقلما تجد من يبذل جهده في طلب العلم فضال عن أن يستفرغ جهده في
سبيل ذلك في حين أن المبدأ الثابت هو أن العلم يعطيك إذا أعطيته كلك.
ثانيا :الق�صور في المناهج
إن قيمة الخريجين من مؤسسات التعليم الشرعية في المجتمع تكمن في قدرتهم على
ترشيد المجتمع وتقديم استشارات وفتاوى وتوجيهات في معضالت الحياة ومستجداتها،
فإذا تعقدت الحياة وتكاثرت المستجدات وتغيرت طبيعة األسئلة المطروحة وحلت
ضرورات جديدة مكان الضرورات القديمة ،فحينئذ يلزم تطوير القدرة على مواجهة
المستجدات ،وهذا الجانب قد أهمل إهماال شديدا من قبل القائمين على المؤسسات ،فلم
يعد العالم الشرعي قادرا على تلبية الحاجات الجديدة للناس ،وتقديم فتاوى واستشارات
شرعية للمجتمع الجديد ،وما زال يؤدي ذلك إلى هبوط متواصل في قيمة مؤسسات التعليم
الشرعية في المجتمع.
فالسبب األول يعود إلى الخارج ،والسبب الثاني يعود إلى الداخل .وكل منهما مرتبط
باآلخر.

ويضاف إلى ذلك ما يعيشه ناشئة اليوم من تشتت وعدم تركيز غير مسبوق بسبب التلفاز
واالنترنيت ومواقع التواصل االجتماعي المتوفرة في الهواتف النقالة وزحمة قنوات إعالمية
وصداقات افتراضية ومحادثات طويلة في غرف الشات ،ومنافسات في األزياء إلى غير
ذلك ،وقد تسربت تلك األدواء إلى بيئة مؤسسات التعليم الشرعي ولم تعد منعزلة كالسابق.

اغ نيدلا يحم .د /تاحارتقالاو تاداقتنالا دنهلا يف يعرشلا ميلعتلا جهانم

411

ومن المشتتات أيضا أن كثيرا من الطالب الدارسين في مؤسسات التعليم الشرعي
أثناء الفترة الدراسية يسجلون في معاهد وهيئات رسمية تقوم بإجراء االختبارات وإعطاء
الشهادات الرسمية من غير دراسة منتظمة ،وهذه آفة جديدة أفسدت على المؤسسات بيئتها
التعليمية ،حيث يتوزع اهتمام الطالب ويترجح كفة االهتمام نحو الشهادة الرسمية لما لها
من مزايا مادية.

وعلى أية حال فاألمر يدعو بشدة إلى دراسة عوامل الفشل في إعداد علماء يتفقون مع
احتياجات العصر ،كما يطلب مراجعة شاملة لنماذج مؤسسات التعليم الشرعي المطبقة
حاليا وإحداث تغييرات جوهرية فيها كلما اقتضى األمر ذلك ،والبحث عن نماذج جديدة
إذا اقتضى تحقيق الغاية الكبرى ذلك ،وليس من العدل وال من الحكمة أن تضحى الغاية
الكبرى لمجرد الحفاظ على المناهج التقليدية.

المبحث الثاني
تاريخ مناهج التعليم في الهند

مناهج التعليم اإلسالمي لها تاريخ قديم في بالد الهند ،وقد تغيرت أولويات المناهج في
كل فترة ،فحينا من الدهر كان مشتمال على النحو والصرف والفقه والتفسير والحديث ،ثم
دخلت كتب المعقوالت من المنطق والفلسفة وعلم الكالم وازدادت عبر مرور الزمن حتى
سيطرت على المناهج كلها وقد تسلل إلى الهند اتجاه االهتمام بالعلوم العقلية واالستغراق
فيها من بالد الفارس كما تقول المصادر التاريخية.
وقد وضع الشاه ولي اﷲ الدهلوي مناهج للمدارس الشرعية ،وكان مشتمال على كتب
في النحو والمنطق والفلسفة وعلم الكالم والفقه وأصوله والبالغة وعلم الهيئة والحساب
والطب والحديث والتفسير والتصوف .ويعد الشاه الدهلوي من العلماء األعالم في تاريخ
الهند الذي أكد على دراسة الحديث الشريف .إال أن هذه المناهج لم تشتهر كثيرا ولم تلق
قبوال كبيرا.

وقد كتب القبول الكبير لمناهج وضعها المال نظام الدين ابن المال قطب الدين الشهيد
السهالوي األنصاري(1161هـ1748 /م) وقد اشتهرت تلك المناهج باسم الدرس
النظامي ،وال زالت أكبر عدد من المدارس في الهند ذات نزعة محافظة متمسكة به مع ما
طرأت عليها من تعديالت ارتجالية .وقد حصلت تعديالت عدة في الدرس النظامي خالل
قرنين ،إال أنه بشكل إجمالي وفي صورته األخيرة نال صبغة قداسة لدى أكثر مدارس الهند.
وقد اختارت دار العلوم ديوبند ومدرسة مظاهر العلوم ومن سار على نهجهما ذلك المنهج
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بتعديالت فيه ،كتخفيف من بعض العلوم العقلية ،وإضافة كتب الحديث الكثيرة فيه والتي
تدرس جملة واحدة في سنة دراسية واحدة .ومنذ قرن وما زالت االنتقادات تتوجه إلى ذلك
المنهج المطبق في دار العلوم ديوبند وغيرها ،مع تمسك أصحابه الشديد به ،وكان أبرز
االنتقادات الموجهة إلى الصورة العامة للدرس النظامي ما يلي:

ـ كثرة كتب المعقوالت :فقد قيل أن عدد الكتب المصبوغة في صبغة المعقوالت كانت
تزيد على أربعين أو خمسين كتابا ،بينما عدد الكتب النقلية الشرعية ثالثة أو أربعة فقط وهي
مشكاة المصابيح في الحديث وتفسير الجاللين وشرح وقاية وهداية .وما زالت نسبة كتب
المنطق والفلسفة زائدة عن قدر الحاجة بعد تعديل في تلك المناهج.
ـ المواد التي ليست لها صلة مباشرة بالفلسفة اختير لها كتب هي أقرب إلى الفلسفة من
المادة نفسها ،فمثال «شرح مال جامي» كتاب في النحو ولكن مباحث النحو فيها مصبوغة
صبغة فلسفية ،وكذلك كتب البالغة والعقائد.

ـ الكتب المقررة تتسم بصعوبة العبارة إلى حد التعقيد الشديد ،بحجة أن ذلك يورث
المهارة في حل العقد والسيطرة على الصعوبات كما يشحذ العقول ،إال أن النتائج الفعلية
لم تؤيد ذلك ،فقد تتخرج دفعات ال يستطيع أغلب طالبها قراءة العبارة الصحيحة فضال عن
حلها وفهم مرادها.
ـ ويرى الخبراء أن الدرس النظامي عند وضعه لم يكن المقصود منه إعداد علماء الشريعة
المتخصصين في علوم الشريعة ،وإنما كان المقصود إخراج من يتأهل للشؤون اإلدارية في
البالد ،ولذك كان مشتمال على العلوم العقلية المفيدة في إدارة األمور االجتماعية حينذاك .إال
أن كتب المنطق والفلسفة دخلت بكثرة فيما بعد حتى أصبح أبناء المدارس وعلماؤها يشتغلون
في المناظرات العقلية والمناقشات النظرية البحتة ،منقطعين عن الحياة الواقعية ومقتضياتها.

ـ كما يرى بعض المحللين أن وضع الدرس النظامي كان جهدا فرديا ،والتعديالت التي
طرأت عليها أكثرها كانت ارتجالية من غير وعي ودراسة ،ولم يكن وراء كل ذلك خطة
مدروسة وال دقة في االختيار وال اجتهاد جماعي وال رغبة في مواكبة العصر.

ـ وأعظم الباليا أن العامل التاريخي للدرس النظامي وكونه قديما أعطاه قداسة وحماية
لدى الكثيرين ،فبدال من أن يكون العامل الزمني حجة عليه أصبح حجة له ،وال يطيق
الكثيرون سماع أي نداء إلى استبداله بشيء ولو ثبت بأوضح برهان أنه أنفع للعلم وطلبة
العلم واألمة كلها(((.
((( مناظر أحسن كيالني ،نظام التعليم والتربية للمسلمين في الهند ،اسم الكتاب باألردو ہندوستان میں
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دعوات تغيير مناهج التعليم
في بداية القرن العشرين ارتفعت أصوات قوية تنادي بضرورة تغيير مناهج الدرس
النظامي وتكييفها مع مقتضيات العصر الحديث ،ومتطلبات الجيل الجديد.

وكان العالمة شبلي النعماني رائدا للدعوة إلى تغيير المناهج ،وانضم نخبة من العلماء
وقادة المسلمين إلى دعوته ،ونجحت الحركة في تأسيس دار العلوم ندوة العلماء كأول
تجربة لتحديث مناهج التعليم وتطبيقها .وعلى رغم نجاح حركة تأسيس دار العلوم ندوة
العلماء إال أن العالمة شبلي النعماني كما يرى كثير من الباحثين كان يتطلع إلى أكثر من
ذلك بكثير ،ولكن االتجاه العام للقائمين على المؤسسة لم يتفق معه((( ،وممن رأى ضرورة
المنهج الجديد العالمة عبد الحميد الفراهي حيث كان يدعو إلى إعداد منهج تعليمي يدور
حول القرآن الكريم كمحور رئيسي ،وقد أراد تحقيق حلمه في مدرسة اإلصالح ،إال أن
الفكرة مع قوتها لم تستطع أن تؤتي أكلها طويال ألسباب أخرى تتعلق بالنظام الداخلي.
وممن نادى بإعادة تأسيس المناهج التعليمية العالمة أبو الكالم آزاد ،فكان يرى ضرورة
التغييرات النوعية في المناهج .وقد كان للسيد أبي األعلى المودودي أيضا دعوة إلى إعداد
منهج متكامل يلبي حاجات األمة في العصر الحديث .إال أن االتجاه المحافظ على المنهج
القديم ما زال سائدا بشكل كبير.
ولقد انتشرت فروع لدار العلوم ندوة العلماء في بعض المناطق ،كما تأسست معاهد
أخرى ،وسلكت مسالك جديدة في سبيل التغيير ،منها مدرسة اإلصالح التي أسست على
أساس جعل القرآن الكريم محورا وعمودا لمنهج التعليم .وجامعة الفالح كتجربة جديدة
في الجمع بين العلوم الشرعية والعلوم االجتماعية الحديثة ،وكذلك كثير من مدارس أهل
الحديث التي سارت نحو الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع مثل الجامعة السلفية في
بنارس ،وبعض مدارس الحركة اإلسالمية في كيرال مثل الجامعة اإلسالمية في شانتابورم،
وغيرها من المؤسسات التعليمية .إال أن هذه التجارب لم تحقق نجاحا كبيرا ،ومقصد إيجاد
منهج ناجح في الجمع بين األصالة والمعاصرة لم يتحقق بعد ،ومازال الوضع يحتاج إلى
نموذج أمثل يثبت نجاحه على رغم تحديات العصر الحديث التي تهدد التعليم الشرعي في
كل مكان(((.

مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت ص  302وما بعدها
((( ضياء الدين اإلصالحي ،تعليم المسلمين ،اسم الكتاب باألردو مسلمانوں کی تعلیم ،ص  130وما
بعدها
((( وارث مظهري ،النظام التعليمي في مدراس الهند وضرورة اإلصالح فيه ،اسم الكتاب باألردو:
ہندوستانی مدارس کا تعلیمی نظام اور اس میں اصالح کی ضرورت ایک جائزہ ،ص  134وما بعدها
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المبحث الثالث
انتقادات على النموذج ال�سائد لم�ؤ�س�سات التعليم ال�شرعي
المراد بالنموذج السائد ،هو أن تعليم المسلمين في الهند مقسوم إلى مسارين مستقلين
ال يلتقيان أبدا ،فالذي يريد التعليم الديني يختار من البداية أو على األقل من بعد المرحلة
االبتدائية مسار التعليم الديني ،ويقضي ما بين ثالث عشرة إلى سبع عشرة سنة في التعليم
الديني ،ويتخرج بشهادة العالمية أو الفضيلة ،وال يكون له خيار إال ذلك.
وأما الذي ال يريد أن يكون عالما دينيا ،بل يريد مثال أن يكون مهندسا أو طبيبا أو عالما
في علوم االجتماع ونحو ذلك فإنه ليس له مجال في أن يقضي أي فترة من حياته التعليمية
في رحاب مؤسسة التعليم الديني ،ويبقى محروما تماما من التعليم الشرعي.
وقد توجهت انتقادات كثيرة إلى هذا النموذج ،ومنها:

�أوال :حرمان الطالب من التعليم الأ�سا�سي العام
فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن التعليم األساسي الموسع ،وهو التعليم العام إلى
الصف الثاني عشر ،أو إلى المرحلة الثانوية ،من حق الطفل األساسي ،وال يجوز حرمانه
من ذلك ،وهو يأخذ في هذه المرحلة موادا أساسية من اللغة وعلوم اجتماعية وعلوم
تطبيقية والرياضيات وغيرها ،وكثير من مؤسسات التعليم الشرعي ال توفر للطفل في هذه
المرحلة تلك المواد ،فتبقى ثغرة كبيرة في شخصيته ،فذهب هؤالء إلى أنه من حق الطفل
وهو يلزم على ولي الطفل أن يوفر له التعليم إلى المرحلة الثانوية في مؤسسات تعليمية
عامة ،أو ما يقوم مقامها في تعليم تلك المواد ،ومن ثم يترك الخيار للطالب إذا كان يرغب
في الحصول على العلوم الشرعية والتخصص فيها فيلتحق حينئذ بالمؤسسات التي تقدم
له ذلك .وبمعنى آخر أن ال تفتح مؤسسات التعليم الشرعية أبوابها للطالب إال من مرحلة
ما بعد الثانوية.

هذا االنتقاد له وجاهة من حيث أن الطالب في مؤسسات التعليم الشرعية يحرمون فعال
من مواد التعليم األساسية من العلوم االجتماعية والعلوم التطبيقية ،فيبقى في شخصيتهم
نقص ظاهر ملحوظ يؤثر سلبيا على شخصيتهم من جوانب عديدة ،وال سيما إذا لم يبدعوا
في العلم الشرعي.
ولكن في نفس الوقت ،هناك مخاوف متيقنة أن الطالب إذا أكملوا في المرحلة الثانوية
العامة ،فإن العدد الكبير جدا منهم سوف يواصل تعليمه في مجاالت عامة أخرى غير مجال
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العلوم الشرعية ،لما فيها من إغراءات مادية ،ويؤدي ذلك إلى نقص شديد في عدد علماء
الشريعة في المجتمع .أما في الحالة الراهنة فإن كثيرا من الطالب يلتحقون بمؤسسات
التعليم الشرعي في صغرهم وبحكم رغبة آبائهم ،وذلك قد ال يحصل حين يكبر الطالب
ويأخذ قراره بنفسه.
ثانيا :عدم �صالحيته لتغطية جميع �أبناء الم�سلمين
فإن المنهج الذي تبنته مؤسسات التعليم الشرعي غير قادر على تغطية جميع احتياجات
تعليمية للمسلمين في البالد ،وإنما تقدم التعليم الشرعي فحسب ،فال يصلح أن يلتحق بها
جميع أبناء المسلمين نظرا لضرورة تواجد المسلمين في جميع المجاالت في بالد هم فيها
أقلية مستهدفة مصالحها من بعض فئات األغلبية ،وهذا هو الواقع ،فإن نسبة ضئيلة جدا من
المسلمين يسجلون في مؤسسات التعليم الشرعي ،قد ال تتجاوز ثالثة في المائة من جميع
المسجلين من أبناء المسلمين في المؤسسات التعليمية ،كما ظهر عن اإلحصاءات الرسمية.
وهذا يجعلنا نقف أمام خيارات معدودة منها:

ـ نترك أغلبية أبناء المسلمين يدرسون التعليم العام ،سواء في المدارس الحكومية أو
الخاصة معظمها إما تبشيرية أو علمانية ،وهذا خيار لن يأتي بخير ،فإن التعليم الشرعي
األساسي مطلوب لجميع أبناء المسلمين من غير استثناء.

ـ ننشئ مدارس خاصة للتعليم العام ونضيف إليها بعض المواد مثل تالوة القرآن الكريم،
وشيئا من الثقافة اإلسالمية .وهذا نموذج مقبول إلى حد ما ،ولكنه ال يمكن أن يعد جيال
يستطيع أن يقاوم زحف الثقافة الغربية والفكر المادي الحديث والعلمانية وغيرها من
اآلفات .ثم التجارب الكثيرة أثبتت أن هناك نقصا كبيرا في المعلمين األكفاء لتدريس مادة
الثقافة اإلسالمية .ولذلك لم تؤت هذه التجارب ثمارها بعد.
ـ نقوم بتغييرات جوهرية في مناهج مؤسسات التعليم الشرعي ،فتستطيع تلك
المؤسسات أن تعطي قدرا كافيا من العلوم الحديثة المطلوبة من العلوم التطبيقية
واالجتماعية وغيرها ،مع االحتفاظ بدورها في التعليم الشرعي الموسع.وهذا يتطلب
جهود الخبراء في إعداد منهج يشمل الجانبين ويفي بحق الجانبين من غير بخس .ويقدم
ذلك النموذج على أساس أنه هو البديل المناسب لجميع أبناء المسلمين .فمن أراد التقدم
في المجال العلمي الحديث فيتاح له ذلك ،ومن أراد التقدم في المجال الشرعي فيتاح له
ذلك عن طريق هذا المنهج.
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ثالثا :عدم الواقعية في المنهج الدرا�سي
يرى أهل االطالع أن هناك بونا شاسعا بين واقع الطالب وبين مستوى المقررات في
المنهج الدراسي المطبق في مؤسسات التعليم الشرعي في الهند ،فإن المنهج يشمل كتبا في
غاية الصعوبة من حيث اللغة ومن حيث المحتوى ،مثل كتاب أصول الشاشي في أصول الفقه
وديوان المتنبي ومقامات الحريري وجمهرة خطب العرب والمعلقات في األدب العربي،
ومثل كتاب حجة اﷲ البالغة والهداية وغيرها من الكتب التي ال يفهمها إال من كان لديه
رصيد وافر من اللغة والعلم .فالغريب جدا على سبيل المثال أن األغلبية الكبيرة من الطالب
ال يبلغون مستوى يؤهلهم لقراءة أبسط كتاب في اللغة العربية ،وال يستطيعون قراءة الصحيفة
العربية اليومية التي يقرؤها عامة الناس في بالد العرب ،ومؤهلهم في اللغة ال يسمح لهم
كتابة طلب إجازة إلى مدير المؤسسة ،أو كتابة رسالة إلى األهل ويطلب من هؤالء الطالب
أن يكتبوا بحث التخرج في اللغة العربية ،فال يجدون سبيال غير اللجوء إلى النسخ واللصق،
وهذا يجرئهم على السرقات األدبية في سن النشأة العلمية بدال من أن يعودهم على الجد
واالجتهاد في البحث.

هذا البون الشاسع بين المستوى الفعلي للطالب وبين مستوى المنهج الدراسي ال
يساعد إال في زيادة تدهور المستوى التعليمي العام للطالب بدال من تداركه ،فعندما تخرج
المقررات الدراسية في السنوات األولى من قدرة الطالب على وعيها وفهمها ،فإنه تزيد
الهوة كل سنة ،وكأنها طيور انفلتت من األيدي وطارت في اآلفاق ،فإن عملية التدريس كلها
تكاد تفقد جدواها ،وحينئذ يلجأ المعلمون بل المؤسسة كلها لالختباء وإخفاء الفشل وراء
أداء فئة قليلة من الطالب النوابغ الذين يتمكنون لنبوغهم مواكبة المنهج.

ونتيجة ذلك تظهر في أن عدد المتخرجين البالغين إلى أدنى المستوى المطلوب يكون
قليال جدا وأعجب منه أن ذلك ينال اإلعجاب واالطمئنان من قبل القائمين على المؤسسة
من غير أن يشوب ذلك هم أو ندم.
رابعا :عدم تق�سيم التعليم ال�شرعي �إلى مراحل منا�سبة
يرى المحللون أن مناهج المؤسسات ليس فيها تقسيمهم إلى مراحل يؤذن لمن أراد مثال
أن يكمل مرحلة واحدة أو مرحلتين أن يكون له ذلك ،من غير أن يتسم بنقص في التعلم،
فإن الطالب الذي يختار التعلم في مؤسسة التعليم الشرعي ال بد له أن يكمل مثال اثنتي
عشرة سنة حتى يحصل على أقل مستوى معترف به ،وهذا يؤدي إلى أن الذي يغادر التعليم
الشرعي قبل إكمال تلك المرحلة الطويلة ،ال ينال أي اعتراف ويتسم بالنقص في المجال
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الشرعي .ومن اآلثار السلبية لهذا النظام أن المؤسسة إلى آخر السنوات الدراسية تكون
مكتظة بعدد كبير من الطالب ال رغبة فيهم وال شوق في النبوغ في العلوم الشرعية ،ونظرا
لذلك فقد وردت مقترحات من قبل كثير من الخبراء إلى أن تقسم الفترة الطويلة إلى مراحل
مختصرة كل مرحلة ال تتجاوز سنتين أو ثالثة على سبيل المثال وكل مرحلة تمثل إنجازا
محددا في مجال التعليم الشرعي ،فمن أكمل مرحلة من تلك المراحل يكون قد أنجز ما
استهدفت المؤسسة إنجازه ،فال يبقى في المراحل العليا إال من يريد االختصاص في مجال
من مجاالت التخصص الشرعي.
خام�سا� :سلبيات ثنائية التعليم
يرى بعض المحللين أن نظام تعليم المسلمين في الهند لم يكن مقسوما في تاريخها
الطويل إلى التعليم الديني والتعليم الدنيوي كما هو الحال اآلن ،وإنما كانت المدرسة
الواحدة تهيئ للطالب العلوم التي تؤهله لوظيفة إدارية في الحكومة ،كما تهيئ له العلوم
الشرعية التي تجعله عالما فقيها في نفس الوقت ،ويرى هؤالء أن مناهج التعليم التي تخرج
منها أعالم في الحديث والفقه والكالم ،لم تكن مناهج دينية خالصة ،بل نسبة الكتب الدينية
كانت قليلة جدا مقارنة بالكتب المتعلقة بعلوم آلية أخرى.
وقد ظهر هذا التقسيم جليا في الربع األخير من القرن التاسع عشر حيث بادر بعض أعالم
المسلمين إلى تأسيس معهد في على كره يوفر للمسلمين العلوم الحديثة على رأسها اللغة
االنكليزية والفلسفة الحديثة .وفي نفس الوقت بادر بعض العلماء األعالم إلى تأسيس معهد
في ديوبند يقوم بتعليم العلوم الشرعية الخالصة .وهكذا نشأت ظاهرة ثنائية التعليم في أرجاء
الهند ،فعلى نسق كلية علي كره انتشرت معاهد عصرية كثيرة ،وعلى نسق دار العلوم ديوبند
انتشرت معاهد دينية كثيرة ،ومما الشك فيه أن هذه المعاهد قدمت خدمات جليلة في سبيل
صمود المسلمين ونهوضهم رغم التحديات الخطيرة التي تعرضوا لها في عهد االستعمار
االنكليزي ،ولكن هذه الثنائية تركت آثارا سلبية خطيرة على الجيل المسلم بصفة عامة ،ومن
أبرزها ظهور تيارين متباينين في داخل الصف المسلم ،ال يعترف أحدهما لآلخر بفضل ،وال
يبدي ثقة به ،إضافة الى عدم وجود أرضية علمية مشتركة بينهما(((.
وقد آن األوان أن تتم صياغة منهج تعليمي يقضي على هذه الثنائية ،فيتاح لكل واحد
من أبناء المسلمين فرصة التعليم الشرعي وفرصة التعليم الحديث في آن واحد ،من غير

((( مناظر أحسن كيالني ،نظام التعليم والتربية للمسلمين في الهند ،اسم الكتاب باألردو ہندوستان میں
مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت ص  319وما بعدها
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أن يبخس حق واحد منهما ،وذلك إلى مرحلة الثانوية ،فمن شاء بعد ذلك فليتخصص في
العلوم الشرعية ومن شاء فليتخصص في العلوم الحديثة.
النموذج المقترح:
ينبغي أن يكون منهج التعليم المقترح للمسلمين مقسوما إلى مراحل ثالثة أو أكثر،

المرحلة األولى :التعليم العام الذي يشمل مواد أساسية من التعليم الشرعي باإلضافة إلى
جميع المواد المقررة في التعليم الحديث ،وهذه المرحلة ينبغي أن تستمر إلى الصف الثاني
عشر ،أي نهاية الثانوية العامة .وتكون ميزة هذه المرحلة أنها تصلح لجميع أبناء المسلمين
في الهند ،سواء من أراد التخصص في العلم الشرعي ،أو أراد التقدم في العلوم العامة مع
إلمام كاف بالعلوم الشرعية .والمراد بالكافي أنه يدرس المسائل الفقهية التي تنفع في الحياة
العامة ،ويدرس القرآن الكريم والحديث الشريف لتتكون لديه ثقافة دينية أصيلة ،ويتعلم
اللغة العربية إلى مستوى يؤهله ألن يقرأ الكتب الدينية العامة في اللغة العربية .فيكون الطالب
في هذه المرحلة قد درس القرآن الكريم ومعانيه ،وجزءا من الحديث الشريف وشرحه،
ودرس الفقه الميسر بجميع أبوابه ،وتعلم اللغة العربية قراءة وفهما .كما درس جزءا مناسبا
من التاريخ اإلسالمي .إضافة على المقررات العامة في هذه المرحلة مشتملة على جميع
العلوم التي تعتبر مطلوبة في تلك المرحلة.

المرحلة الثانية :وفيها تكون هناك معاهد خاصة تقدم خدمة التخصص في التعليم
الشرعي لمدة ثالث سنوات وهي تكون فقط لمن أراد أن يتوسع في العلوم الشرعية.
ومرحلة التخصص الشرعي هذه تشتمل على تفسير القرآن الكريم وعلومه ،والحديث
الشريف وأصوله ،والفقه وأصوله ،وإتقان اللغة العربية واللغة االنكليزية واللغة الهندية.
ويحق لمن يدرس في هذه المرحلة أن يختار مادة من العلوم االجتماعية لإللمام الوافي بها
مثل علم االقتصاد وعلم السياسة وعلم االجتماع وفلسفة التاريخ والفلسفة الحديثة وغير
ذلك ،وال داعي لدراسة النحو والمعاني والمنطق والفلسفة وعلم الكالم.
المرحلة الثالثة :وهي مرحلة الدراسات العليا تكون لقراءة تعمقية وإعداد بحوث علمية
في قضايا جديدة تهم اإلسالم والمسلمين في العصر الحديث .كما يتناول الطالب فيها ما
يرى مفيدا لتخصصه من علوم آلية مثل البالغة والمنطق والفلسفة وعلم الكالم وغير ذلك.

ويتوقع من النموذج المقترح أن يغطي حاجة عامة المسلمين إلى التعليم الشرعي
األساسي كما يتوقع أن يلبي حاجة المسلمين إلى عدد كاف من المتخصصين في العلوم
الشرعية القادرين على مواجهة التحديات المعاصرة واإلجابة على أسئلة جديدة.
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بين الثنائية والتخ�ص�ص
اختيار التخصص الشرعي أو التخصص الحديث ال يعني التورط في الثنائية ،فإن ثنائية
التعليم تعني أن يكون المتعلم في مجال ديني ال يعرف شيئا عن المجال اآلخر ،ويكون
المتعلم في المجاالت األخرى يجهل تماما العلم الديني .ولكن إذا كان العالم الديني قد
درس مداخل العلوم األخرى ،ثم تخصص في علم الشريعة فهذا ينبغي أن ال يعد من ثنائية
التعليم ،فإن مجال التخصص بعد التعليم العام محمود بال ريب.

ولذلك أرى أن التعليم العام إلى مرحلة الصف العاشر أو الثاني عشر ،ينبغي أن يوفر
في مؤسسات التعليم الشرعي إضافة إلى العلوم واللغات التي يحتاجها العالم الشرعي من
تفسير وحديث وفقه .ثم يأتي مرحلة التخصص في العلوم الشرعية واللغات المطلوبة للعالم
الشرعي ،والتخصص مطلوب لمن أراد النبوغ في العلوم الشرعية .إال أن معرفة مداخل
العلوم العامة سوف تضيف إلى شخصية العالم الشرعي إضافات مهمة.
والجدير بالذكر ،أنه كما أن معرفة مداخل العلوم العامة مهمة لمن يريد التعليم الديني،
فكذلك معرفة مداخل العلوم الشرعية مهمة لمن يريد التعليم العام ،ولذلك ندعو إلى إعداد
منهج عام لجميع أبناء المسلمين للصف العاشر أو الثاني عشر ،يجمع بين التعليم العام والتعليم
الشرعي ،يصلح لمن أراد التخصص في علم حديث أو علم شرعي في المستقبل على وجه
سواء .وبذلك نقضي على السلبيات التي أحدثتها ثنائية التعليم ونعد جيال يجمع بين األصيل
والمعاصر وال يستغرب بعضهم العلوم الشرعية كما ال يستهجن بعضهم العلوم الحديثة.

المبحث الرابع
جوانب تحديث مناهج م�ؤ�س�سات التعليم ال�شرعية

نتحدث في هذا المبحث عن التعديالت المقترحة في النماذج المطبقة حاليا مع إبقاء
تلك النماذج ،فإن االتجاه الغالب أن التعديالت النوعية التي اقترحها الشيخ مناظر أحسن
كيالني ثم أعاد طرحها الشيخ سلمان الندوي((( ربما ال تلقى قبوال في أوساط المسلمين في
الوضع الراهن والعقلية السائدة ،فاقترح الكثيرون تعديالت مع إبقاء الهيكل األصلي.
وبناء على ذلك نقول إن التحديثات في مناهج المؤسسات مطلوبة في عدة جوانب:

((( مناظر أحسن كيالني ،نظام التعليم والتربية للمسلمين في الهند ،اسم الكتاب باألردو ہندوستان میں
مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت ص  322وما بعدها
وسيد سلمان حسيني الندوي ،كيف يكون منهجنا التعليمي ،اسم الكتاب باألردو ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو؟
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�إ�ضافة مبادئ العلوم الجديدة في المراحل االبتدائية
يرى األستاذ نجاة اﷲ الصديقي أن التحديث في المراحل االبتدائية يجب أن يكون
مطلبا أساسيا في مؤسسات التعليم الشرعي ،وهذا التحديث يتمثل في مبادئ العلوم في
المراحل االبتدائية ،مثل مادة الصحة الوقائية ،ومادة العلوم العامة الشاملة على معلومات
أساسية وضرورية من علوم الطبيعة وعلوم النبات وعلوم الحيوانات ،ومادة علوم االجتماع
والجغرافيا ،ومادة تشتمل على تاريخ العالم وتاريخ الهند وتاريخ اإلسالم.
إن أهمية دراسة هذه المبادئ في المرحلة االبتدائية على وجه الخصوص تظهر في ما
يأتي:
أوال :اإللمام بالقدر الكافي من هذه العلوم ضروري في تكوين شخصية مسلمة ومدنية
في ذات الوقت .فإن هذه العلوم تشكل ثقافة ووعيا وسلوكا حضاريا ال بد منها في مجتمع
مدني .فال يتصور من عالم شرعي لم يدرس هذه العلوم والمبادئ أن يقوم بدور ريادي في
المجتمع.
ثانيا :إن مقصد تحديث العلوم الشرعية ،ومقصد أسلمة العلوم الطبيعية واالجتماعية،
ومقصد الجمع بين القديم الصالح والجديد النافع من العلوم وغيرها من المقاصد التي
ينادي بها المصلحون ،ال يمكن تحقيقها في مراحل التعليم العليا إال بعد أن يتم تعليم مبادئ
العلوم المذكورة في المرحلة االبتدائية ويتم تكوين ثقافة الطالب وفقها وعلى أساسها منذ
نشأته ،وأما أن يخلو المرحلة االبتدائية من مثل هذه العلوم والمبادئ تماما ثم نحاول ترقيع
العلوم الحديثة في المراحل العليا فذلك صعب المنال .فاألصل في هذا الباب أن أية مقصد
تعليمي نريد تحقيقه في المرحلة العليا يجب أن نؤسس له في المرحلة االبتدائية.
�إ�ضافة العلوم الحديثة في المرحلة العليا
ونعني بذلك تلك المرحلة التي يبدأ فيها الطالب بدراسة العلوم الشرعية من مصادره
األصلية مثل الفقه وأصوله والحديث وعلومه والتفسير ومناهجه .وهو ما يسمى في عرف
المدارس بمرحلة العالمية وتعقبه مرحلة الفضيلة.

يرى األستاذ نجاة اﷲ الصديقي ثالثة أسباب إلضافة العلوم الحديثة في المرحلة العليا في
مؤسسات التعليم الشرعي:
أوال :اإللمام الكافي ببعض العلوم الحديثة أصبح ضروريا للحياة البشرية.

ثانيا :مقصد التوجيه واإلرشاد على جميع المستويات ال يمكن أن يتحقق في العصر
الحاضر إال بمعرفة العلوم الحديثة ذات العالقة الوثيقة بحياة الناس اليومية.
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ثالثا :الحصول على قدر من علوم حديثة أصبح مطلوبا لكسب العيش ،وال يحسن
القصور في هذا الجانب.
إال أن األستاذ الصديقي يرى أن إضافة العلوم الحديثة إلى المقررات الشرعية يتطلب أوال
الدقة في اختيار العلوم الحديثة ثم تقسيمها حسب األهمية إلى مواد الزمة ومواد اختيارية،
كما يتطلب على سبيل القطع حذف قدر ليس بقليل من المواد الشرعية ،وهذا يتطلب دراسة
جادة وواعية في كيفية إفساح وإيجاد المكان الكافي للعلوم الحديثة المطلوبة(((.

وأرى من خالل اطالعي على كثير من المقررات والمناهج التي حاولت ضم الجديد
إلى ما عندها من موجود ،كما ظهر لي من دراستي لنتائجها الفعلية ،أنه بسبب االستعجال
واالرتجال في ذلك حصل قصور ظهر في ترجيح جانب على آخر ومن ثم انتهى األمر إلى
فشل ذريع في التجارب التي تمت في بعض المؤسسات التي بادرت إلى تقديم مناهج تجمع
بين القديم والجديد أو بين األصالة والمعاصرة ،فهناك مقررات طغت فيها جانب العلوم
الحديثة على العلوم الشرعية من حيث تخرج دفعات من الطالب لم يتأصل لديهم العلوم
الشرعية وكان فيهم ضعف شديد في جانب العلوم الشرعية .وهناك مقررات أخذت نزرا
يسيرا من العلوم الحديثة فلم نر لها أثرا في شخصية المتخرج من العلوم الشرعية .فاألمر
فعال يحتاج إلى جهود مجمعية جادة إلخراج مناهج تلبي مقتضيات العصر وال تترك جوانب
ضعف في الجوانب الشرعية.
تحديث مقررات العلوم ال�شرعية
وهذا النوع من التحديث أيضا مطلوب على وجه فوري ،فإن المقررات الدراسية في
مؤسسات التعليم الشرعي ال تحمل سمات منهجية ،وليس هنالك مشروع يهتم بهذا الجانب،
فالكتب المقررة هي كتب لم تؤلف بأغراض تعليمية ،إنما ألفت كغيرها من الكتب لتكون
مرجعا مفيدا لطالب العلم والعلماء ،وال شك أنها كتب مفيدة ولكنها في نفس الوقت ال
تحمل سمات منهجية دراسية ،وينبغي أن نحسن الظن بمن اختاروا تلك المقررات ونراعي
ظروفهم بدال من الحكم الشديد عليهم ،فلعله لم يكن الوقت متاحا حينذاك إلعداد كتب
ذات ميزات تعليمية ،حيث كانت الضرورة ملحة للشروع فورا في نشر شبكة المدارس
الدينية في وقته وتعريف منهج دراسي ومقررات دراسية لها ،إال أنه كان من واجب من أتى
بعدهم أن يعملوا في هذا الجانب ،وكان من الالزم أن يكون هناك مشروع إلعداد مقررات
((( نجات اﷲ صديقي ،المدارس الدينية القضايا والمقتضيات ،اسم الكتاب باألردو :دینی مدارس مسائل
اور تقاض ص ۵
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دراسية ومراجعتها بصفة دورية .وال شك أنه حصل تساهل كبير في هذا الجانب .وعلى أية
حال ،فإنه اآلن وقد نضجت فكرة المناهج التعليمية عالميا ،فمن غير المعقول أن مؤسسات
التعليم الشرعي ال تستفيد على اإلطالق من جهود وتجارب بشرية وتطورات هائلة في
مناهج التعليم والمقررات.
الجمع بين منهج البحث ومنهج الإمالء والتلقين
المنهج السائد في مؤسسات التعليم الشرعي هو منهج اإلمالء والتلقين وتوصيل
المعلومات ،سواء كان التركيز على حل عبارات الكتب المقررة كما هو الحال في أكثر
المؤسسات ،أو إلقاء المحاضرات في علوم وفنون مختلفة كما هو المطبق في بعض
المؤسسات ،وهذا المنهج قائم على أساس أنه ال مجال للجديد في مجال العلوم الشرعية،
فيكتفى بشرح المادة العلمية الموجودة ،وال يودع في الطالب شوق إلى اكتشاف الحلول
الجديدة في قضايا جديدة .مع قناعة أنه ليس هناك جديد في علم الشرع ،والمنافسة أصال في
حفظ وفهم الموجود.
ال شك أن منهج التلقين والتلقي وحفظ ما يدعو إلى الحفظ من المتون والنصوص
والقواعد ،وفهم ما يدعو إلى الفهم من النصوص الشرعية ،وحل ما يدعو إلى الحل من
العبارات المعقدة الصعبة ،البد من ذلك كله لطالب العلم الشرعي ،وكل ذلك يدعو إلى
التمرين والممارسة ،ولكن إضافة على ذلك ال بد أن يكون هناك مجال لتنمية مهارات
البحث في القضايا الجديدة ،واالطالع على المستجدات .وال بد من التسليم قبل كل شيء
بأن المجال للبحث عن الجديد مازال واسعا.
الجمع بين جو النقا�ش وجو الإن�صات
من الظواهر التي يتوجه االنتقاد إليها في مؤسسات التعليم الشرعي أن الجو السائد
المحبب هنالك لدى المعلمين على وجه الخصوص هو جو اإلنصات واالستماع ،وال
يتم التشجيع على الحوار والنقاش ،بل وال على االستفسار واالستشكال ،ويظن أن ذلك
يحفظ للمعلم هيبته ولحلقة الدرس وقارها ،وأن غير ذلك يحدث فوضى ،ويسيء إلى مكانة
المعلم.
والمطلوب حقيقة هو الجمع بين اإلنصات والنقاش ،فعند إلقاء الدرس ينبغي أن يكون
هناك إنصات واستماع بغرض االستيعاب ،ثم يفتح بعد ذلك مجال للنقاش والحوار ،وكل
ذلك في تأدب واحترام من قبل الطالب ،وفي حلم وسعة صدر من قبل المعلم .والحقيقة أن
النقاش الهادف يفتح العقول ،وينمي األذهان ،ويورث لدى الطالب ثقة في نفسه.

اغ نيدلا يحم .د /تاحارتقالاو تاداقتنالا دنهلا يف يعرشلا ميلعتلا جهانم

423

الجمع بين مق�صد ا�ستيعاب المو�ضوع ومق�صد ت�شحيذ العقول
هناك جدل كبير في أن المقررات الدراسية ينبغي أن تكون سهلة في مضمونها أم صعبة؟

ففريق يرى أن مقررات التعليم الديني ينبغي أن تكون مشتملة على الكتب الصعبة،
حتى إذا نجح الطالب في حلها وتعود على حل العبارات المعقدة ذات الصعوبة البالغة فإنه
سينجح في حل أي كتاب أو عبارة وسوف يستسهل جميع القضايا الصعبة ،ألنه قد تمرن
على تمارين تشحيذ األذهان الكثيرة.
وفريق يرى أن هذه المقررات ينبغي أن تكون مشتملة على كتب سهلة ،فيستأنس الطالب
بها ،وال يستوحش منها ،وأن األصل هو فهم الموضوع وليس االنشغال في حل العبارات
المغلقة.
وأنا أرى أن الجمع بين المقصدين أولى ،فمن الضروري جدا أن يستوعب الطالب
الموضوعات التي يدرسها استيعابا جيدا ،ومن الضروري أن يجد وقتا كافيا لنفس طويل في
كتب اللغة وكتب الشريعة حتى يستأنس بكل ذلك ،كما أنه من المفيد جدا أن يتلقى الطالب
تدريبا وتمرينا على فهم العبارات الصعبة وحل المسائل المعقدة.

واالقتراح في ذلك هو أن المنهج الدراسي بشكل عام يكون مشتمال على كتب واضحة
العبارة سهلة ميسرة ،وفي نفس الوقت تكون هناك حصص مخصصة بغرض تعويد الطالب
على فهم المصطلحات المنطقية ،والتدريب على فهم العبارات الصعبة وحل المسائل
المعقدة.

وال شك أن شحذ األذهان وتنمية الذكاء لدى الطالب مقصد جليل ،وقد اعتنى به العلماء
قديما ،إال أن وسائل وأساليب شحذ األذهان تتطور مثل العلوم األخرى ،فال ينبغى التشبث
بالوسائل واألساليب القديمة التي فقدت نفعها المقصود مع مرور الزمن ،بل المطلوب هو
االستفادة بأنفع الوسائل واألساليب.
�ضرورة تدريب المعلمين
نقص كبير في نظام التعليم الشرعي هو عدم وجود نظام لتدريب المعلمين في مؤسسات
التعليم الشرعية ،فإن العالم الحديث قد اتفق على ضرورة دورات طويلة وقصيرة مستمرة
لتنمية مهارات التعليم ،ولكن المعلم في مؤسسات التعليم الشرعي ال يجد فرصة لحضور أي
تدريب ،وإنما هناك نماذج تدريس يتوارثونها من معلميهم ،أو يبتكرونها من تلقاء أنفسهم.
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وأرى أن تطوير مستوى التعليم عن طريق تدريب المعلمين قد يكون أقرب إلى القبول
من محاوالت إحداث تغيير مباشر في المناهج نفسها .فإن المعلمين عن طريق المشاركة
في دورات تدريب متقدمة ،إذا وقفوا على التطورات التي حدثت في مجال التعليم فلعلهم
يستعدون لالنضمام إلى حركة تغيير في مؤسساتهم.
�إيجاد بيئة خا�صة للطالب ذوى القدرات العالية
من عيوب مؤسسات التعليم الشرعي أن الغالبية العظمى من الطالب الملتحقين بها
يكون مستواهم متدنيا جدا ،ورغبتهم في التعليم الشرعي ضعيفة ،وال يأتون إال لضغط شديد
من ذويهم ،أو ألن المجاالت األخرى لم تكن متاحة لهم ،أو ألن أهليهم رأوا أن مستوى
الذكاء لديهم ال يساعدهم في مسايرة التعليم العام ،إلى غير ذلك من خلفيات.

وقد يوجد بين هؤالء عدد قليل من الطالب األذكياء النابهين ،ذوي خلفية قوية ،ولديهم
تطلع إلى النبوغ في العلوم الشرعية ،ولكن الجو العام في المؤسسة ال يساعدهم ،وهم
يكونون بحاجة إلى بيئة خاصة توفر لهم ما يحتاجون إليه ،ولكن يضيع شبابهم وأفضل
طاقاتهم وأشرف أوقاتهم مع عامة الطالب .فالحاجة ماسة إلى تعريف نظام يتيح للطالب
األذكياء ذوي الهمم العالية فرصا حصرية لتنمية قدراتهم وتحقيق مطالبهم.
التعريف بنظام الأهداف ومقايي�س الأداء
فإنه ليست هناك أهداف ومقاييس لتقييم المستوى التعليمي للمعهد ،ومستوى الخريجين
عند التخرج ومستوى أدائهم بعد التخرج ،فقد يتخرج بعض الطالب النابغين ،ويبرزون
في بعض المجاالت ،فيخيل إلى المؤسسة أنها هي صاحبة الفضل ،وتكسب سمعتها من
سمعتهم ،وأما العدد الكبير جدا من المتخرجين الذين يضيعون في زحمة الناس وال يعرف
لهم دور ،فال يأبه أحد لذلك ،وال تتحمل المؤسسة مسؤولية ضياع دورهم .وعلى كل
فاألمور تسير بدون تخطيط وأهداف وتقييم ومقاييس.
ال�ضرورة �إلى تعلم لغات عديدة
إن أداء دور فاعل إيجابي قوي في المجتمع الهندي من قبل علماء الدين اإلسالمي يتطلب
ثقافة لغوية متعددة قد ال يشعر بالحاجة إليها العلماء العاملون في حقل الدعوة واإلصالح
في مجتمع عربي على سبيل المثال.
ـ فهناك لغة عربية لغة مصادر العلوم الشرعية على وجه اإلطالق من حيث ال يغني
عن ذلك شيء وال بد لمن يريد أن يمثل العلوم الدينية على أي مستوى أن يتعلمها إلى حد
الكفاية.
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ـ وهناك لغة األردو لغة المسلمين في معظم أنحاء البالد ،وفيها كثير من تراثهم الديني
وقد يعد من القصور إذا جهله عالم شرعي في الهند وهي لغة التواصل الفكري بين علماء
المسلمين وكثير من مثقفيهم وعامتهم.

ـ ثم هناك اللغة الهندية اللغة الرسمية للبالد يحتاجها العالم الشرعي في خطابه على
صعيد وطني عام.

ـ وهناك لغات محلية متعددة في كثير من مناطق البالد يحتاج الداعية اإلسالمي على
وجه التأكيد واحدة منها على األقل حسب المنطقة التي يعيشها وذلك لمخاطبة أهلها،
ويستثنى من ذلك المناطق التي ليست لها لغة محلية خاصة بل اللغة الهندية هي السائدة فيها.

ـ ثم هناك اللغة االنكليزية ،ليست لغة التواصل العام على صعيد دولي فحسب ،بل
لغة التواصل بين الجيل المثقف الجديد في داخل البالد ،ولغة التعليم في مؤسسات
التعليم الحديثة ،وهي منصة لمعظم الحوارات العلمية والخطابات الفكرية في داخل البالد
وخارجها.

ونظرا ألهمية هذه اللغات في تكوين شخصية العالم الشرعي فإن القصور في واحدة منها
يؤدي إلى نقص ملموس في شخصية العالم الشرعي ،ونذكر بعضا من جوانب النقص تلك:
ـ عدم التمكن باللغة العربية بصفتها لغة المصادر الشرعية يؤدي إلى عدم الرسوخ في
العلوم الشرعية ،ومن ثم تزيد احتماالت التحجر والتعنت والتعصب آلراء وأعراف قريبة.

ـ عدم التمكن في لغة األردو يؤدي إلى عجز كبير في التأثير على داخل المجتمع المسلم
وعلى قدرة التواصل مع النخبة المسلمة.

ـ عدم التمكن باللغات المحلية يؤدي إلى انعزال عملي ودعوي عن المجتمع المحلي
وعدم المشاركة الفاعلة في قضاياه.
ـ عدم التمكن باللغة الهندية بصفتها لغة وطنية يؤدي إلى القصور في أداء الدور المنشود
على الصعيد الوطني والتفاعل مع القضايا التي تشغل البالد وأهله.

ـ عدم التمكن باللغة االنكليزية بصفتها لغة الحوار العلمي العالمي يؤدي إلى عجز كبير
عن مواكبة الحوارات ذات المستوى العالي بين المثقفين على الصعيدين الوطني والعالمي،
كما ينتج الجهل عن التيارات الفكرية المعاصرة وأسسها والعجز عن التعرف عليها مباشرة.
وبهذا نعرف أن العلم بأربع لغات أو خمس لغات على األقل أصبح حتما على العالم
الشرعي الذي يهدف إلى القيام بدور فاعل في العمل اإلسالمي ،فهذه مهمة صعبة وال بد من
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القيام بها بنجاح ،والوضع يتطلب إعداد خطة دقيقة ومحكمة من قبل المتخصصين في تعليم
اللغات ،لكيال يبقى قصور في أي جانب من الجوانب اللغوية ،ولكي يتزود الطالب الشرعي
قبل تخرجه بجميع أدوات لغوية التي يحتاجها عند القيام بدوره المنشود.
وقد الحظنا عند االطالع على مناهج وأنظمة التعليم لدى مؤسسات التعليم الشرعي
أن أكثر المؤسسات ال تبدي اهتماما جادا في مسألة تعليم اللغات .فالوضع الحالي يناقض
تماما احتياجات ساحة العمل ومتطلباتها.
ـ فإذا نظرنا في مستوى اللغة العربية ،فالوضع مؤسف للغاية ،حيث نجد أن معظم الطالب
الخريجين من مؤسسات التعليم الشرعي وبعد قضاء خمسة عشر عاما تقريبا فيها ،ال يصلون
في المعرفة بالعربية إلى مستوى أوجبه العلماء السلف على عامة المسلمين ،ناهيك عن
المستوى المطلوب لعالم شرعي ،فال يقدرون على الوصول إلى المصادر األصلية والفرعية
من أمهات كتب التفسير والحديث والفقه وغيرها.

ـ وأما بالنسبة للغة األردو فهم يجيدون القراءة والفهم بصفتها لغة األم للكثيرين منهم،
ولكن معظمهم ال يجيدون التعبير البليغ عن طريق الكتابة وبلغة العصر ،وذلك لعدم االهتمام
بذلك الجانب.
ـ وأما بالنسبة للغة الهندية واللغات المحلية فاإلعراض عنها هو الغالب ،إال في مؤسسات
قليلة ،اهتمت بهذا الجانب فظهرت نتائج طيبة ،ولكن على نطاق محدود جدا.

ـ وأما بالنسبة للغة االنكليزية ،فبدأ االهتمام بها على نطاق مازال ضيقا جدا ،وقد خاضوا
بعضا من التجارب واختاروا نماذج متنوعة ،فمنهم من أدخل اللغة االنكليزية في صميم
المقررات الدراسية حيث تدرس طيلة سنوات الدراسة إلى جانب اللغة العربية ،ومنهم من
ينظم بعد التخرج دورات مخصصة لمدة سنة أو سنتين تدرس فيها اللغة االنكليزية على وجه
الخصوص .إال أن النتائج من كل هذه التجارب لم تأت مثمرة .فال نجد في الخريجين من
مؤسسات التعليم الشرعي من يجيد التعبير في االنكليزية إال نادرا ،وأكثر ما يجيد بعضهم
هو الفهم والقراءة.
والحقيقة أن متطلبات العصر الحديث ومتطلبات العمل اإلسالمي تدعو إلى االهتمام
البالغ بتعليم اللغات ،وال يتم ذلك إال بتخطيط دقيق مستعينا بخبرات المتخصصين في
مجال تعليم اللغات .ويحسن بغرض تشجيع الطالب أن يضاف إلى تعلم اللغات المتعددة
دواعي متعلقة بالجانب المادي ،حيث أن اإلتقان في عدد من اللغات في هذا العصر يزيد من
فرص الكسب الكريم.
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إن الذي يدعو إلى القلق الشديد جدا هو ضعف مستوى اللغات وال سيما اللغة العربية
واللغة االنكليزية في مؤسسات التعليم الشرعي ،وهذا النقص يؤثر على مسيرة التعليم
والبحث العلمي بشكل عام ،فاللغات هي المقوم األساسي لطالب العلم ،والنقص فيها
بمثابة النقص في التغذية األساسية للطفل ،وإذا بقي هذا النقص في المرحلة التعليمية
األساسية فمن الصعب جدا تعويضه في المراحل المتأخرة.
ويمكن أن نقترح في هذا الصدد:

ـ أن يكون الهدف من تعليم كل لغة ،في المرحلة األولى الوصول إلى المستوى العام في
تلك اللغة ،أي تلك اللغة السهلة التي يتم استخدامها من قبل أهلها العلماء والكتاب عادة،
وليست تلك اللغة التي ال يستخدمها إال الشعراء واألدباء .وأما التوسع في تلك اللغة من
ناحية النبوغ في اللغة ذاتها واالستزادة من المفردات والتعمق في األساليب فيترك لمرحلة
التخصص في تلك اللغة.
ـ أن يتم تعليم كل لغة بأسهل وأيسر طريقة ،وباألساليب الممتعة حتى ال يشق األمر على
الطالب ،وذلك يتطلب االكتفاء بالمفردات الحية الكثيرة االستخدام ،واستخدام أحدث
أساليب تعليم اللغات وتدريب المعلمين.
ـ ال بد من إيجاد بيئة لغوية مناسبة في داخل المؤسسات ،حيث أن البيئة الخارجية في
الهند ال تساعد حتما في تعلم اللغة العربية لها مثل ما تساعد بيئة بالد عربي مثال ،بل تشكل
عقبة كبيرة وتحديا خطيرا له ،وهذا يدعو إلى اهتمام شديد بتكوين األجواء المساعدة في
البيئة الداخلية.
ـ ويلزم ذلك أيضا التخفيف عن الطالب بحذف تلك المواد القليلة النفع وعديمة
الصلة بواقع احتياجات األمة في العصر الحديث ،والتي تكون ذات صعوبة في نفس الوقت
وتستفرغ جهدا كبيرا ووقتا كثيرا.

ـ هناك وجهة نظر وجيهة للشيخ سلمان الحسيني الندوي بصدد تعلم اللغات فهو يرى أنه
بالنسبة للغة العربية يجب التركيز على ملكة فهم اللغة بالدرجة األولى وعلى ملكة التعبير نطقا
وكتابة بالدرجة الثانية ،وبالنسبة للغة االنكليزية والهندية واألردو واللغات المحلية األخرى
فالتركيز واجب على ملكة التعبير بالدرجة األولى وليس الفهم فحسب ،وذلك ألن الخريجين
من مؤسسات التعليم الشرعية ال يحتاجون إلى التعبير في اللغة العربية إال قليل منهم الذين
يرحلون إلى البالد العربية ،وأما األكثر فهم يمكثون في الهند وينتظر منهم أن يقوموا بواجب
الدعوة في الهند ،فهم في حاجة إلى مهارات التعبير في اللغات السائدة في الهند ،وليست منها
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اللغة العربية ،غير أن الرجوع إلى مصادر الشريعة يقتضي أن تكون لديهم قوة فهم عبارات
المصادر الشرعية ،وال سيما كتاب اﷲ وتفاسيره ومصادر السنة وشروحها .وينتقد الشيخ سلمان
الحسيني على المناهج السائدة في مؤسسات الهند الشرعية ،فالمدارس التي تسلك مسلك دار
العلوم ديوبند ضعيفة جدا في الجانب اللغوي ،فال لغة يتقنونها وال عبارة يفقهونها وذلك بسبب
غلوهم في االهتمام بالعلوم العقلية من المنطق والفلسفة وعلم الكالم .وأما المدارس التي
تسلك مسلك دار العلوم ندوة العلماء فهي بذلت اهتماما كبيرا باللغة العربية إال أنها أغفلت
جانب اللغات االنكليزية والهندية والمحلية ،فهم يتقنون التعبير في اللغة العربية إلى حد ما،
بينما الحاجة الكبرى تدعو إلى أن يتقنوا التعبير في اللغات السائدة في البالد(((.
�إ�شكالية لغة التدري�س
لغة التدريس كانت وال تزال موضوع نقاش كبير بين المهتمين باألمر ،فقد كانت لغة
الفارسية هي لغة المقررات الكثيرة في مؤسسات التعليم الشرعي ،وكان االنتقاد الموجه إلى
ذلك أن الطالب في دراسة النحو مثال يحتاج إلى أن يمر بمراحل ثالثة صعبة لكي يستوعب
القضية النحوية ،فيتحتم عليم أوال أن يفهم اللغة الفارسية ،ثم أن يفتح ما في عبارة ذلك
الكتاب من إغالق وتعقيد ،ثم بعد تجشم كل ذلك تأتي مرحلة أن يفهم القضية النحوية
التي يريدها .وعلى رغم ذلك يبقى بون شاسع بينه وبين القراءة السليمة السلسة والكتابة
الصحيحة فال ينال المقصد األصلي من دراسة النحو .والفارسية التي تعلمها من أجل أن
يدرس تلك المواد ال تعود عليه بنفع يذكر فيما بعد.
وأخيرا وبعد ظهور متكرر لنتائج فاشلة ظاهرة للعيان ،وسلسة من االنتقادات من قبل العلماء
ذوي البصيرة ،رضي كثير من المؤسسات بأن يعطى خيارا للمدرس في أن يختار اللغة الفارسية
أو األردو في تدريس تلك المواد والتي أكثرها ذات صلة تامة باللغة العربية فقط.

وهناك توجه آخر وهو أن تكون لغة التدريس هي اللغة العربية ،وهذا توجه مناسب في
الظاهر ،ولكن يشترط له أن يكون المعلم في مستوى لغوي يستطيع أن يشرح الدرس بكل
مهارة وإتقان ،وأن يكون الطالب كذلك في مستوى لغوي يفهم تلك الدروس بكل سهولة
من غير عناء ،والذي رأيته من اطالعي على بعض هذه المؤسسات أن بسبب ضعف مستوى
اللغة لدى أكثر الطالب وأكثر المعلمين ،يجد المعلم صعوبة بالغة في شرح الدروس باللغة
العربية ،وفي نفس الوقت ال يفقه أكثر الطالب من الدرس شيئا.
((( سيد سلمان حسيني الندوي ،كيف يكون منهجنا التعليمي ،اسم الكتاب باألردو ہمارا نصاب تعلیم کیا
ہو؟ ص ۲۳۹
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وهناك توجه ثالث وهو التدريس في لغة األم السائدة ،وهذا يفيد الطالب بصفة عامة في
استيعاب الموضوع ،ولكن من سلبياته أن اللغة العربية تبقى غريبة عليهم إلى وقت التخرج،
فهم يستوعبون دقائق النحو واللغة والبالغة ولكن ال يستطيعون التعبير في غالب األحيان
عن المعاني البسيطة.
والحل األمثل في نظري هو التدرج وذلك أن يتم تمكين الطالب في المرحلة األولى
باللغة العربية قراءة وفهما ونطقا وكتابة ،ومن ثم تحويل لغة التدريس إلى اللغة العربية بعد
التأكد من أنه ليس هناك طالب ال يستطيع التعامل مع اللغة العربية ،ويضاف إلى ذلك أن
الكتب المقررة يجب أن تكون في غاية الوضوح خالية من أي تعقيد أو تصعيب .وأهم شيء
في ذلك تدريب المعلمين والتأكد من أنهم يتقنون استخدام اللغة كوسيلة تعليمية.
واألصل في ذلك ،أن لغة األم هي أحسن وسيلة لشرح الموضوعات وتبليغها إلى
األذهان ،ولكن إذا اختير لغة أخرى كوسيلة للتدريس فال بد من التمكين من تلك اللغة حتى
تصبح مثل لغة األم أو قريبة منها .وإال فإن االحتمال الكبير أن تضيع الجهود سدى.
وقد اقترحت على القائمين ببعض المؤسسات أن يكون لديهم قسمان لتعليم نفس
المواد ،قسم للتدريس باللغة العربية وذلك للطالب الذين نبغوا في اللغة العربية في المرحلة
التمهيدية ،وقسم للتدريس في لغة األم وذلك للطالب الذين لم يبلغوا ذلك المستوى .فال
ينبغي أن نعيش في المثالية البحتة ،وإنما نستعين بالواقع الفعلي للوصول إلى الغاية المثلى.
وبهذا التقسيم سوف نوفر للمتمكنين فرص النبوغ ،ونوفر لمن دونهم (في مستوى اللغة
العربية طبعا وليس المراد مستوى الذكاء) فرص استيعاب العلوم على رغم ما لديهم من
ضعف في اللغة ،ويكون المجال مفتوحا لنقل من يتقن اللغة العربية في ذلك القسم إلى قسم
التدريس باللغة العربية.
ال�ضرورة �إلى رابطة بين الم�ؤ�س�سات
إن بالد الهند وبفضل اﷲ تعالى تحتضن مؤسسات تعليمية كثيرة والتي تعنى بالتعليم
الشرعي ،ولها دور عظيم في حماية الهوية اإلسالمية ،ولكن ولألسف ليس بينها أي نوع من
الرابطة ،مع أن الحاجة تدعو إليها ،لكي تجتمع أصحاب جميع المؤسسات أو من يمثلهم،
ويرسموا سياسة موحدة في تعليم المسلمين ،ويدرسوا خططا لمواجهة التحديات وتجاوز
العقبات ،ويستفيدوا من تجارب بعضهم.

ال شك أن أصحاب الشأن يرون أهمية ذلك وإن عددا من المؤتمرات والندوات
بخصوص التعليم الشرعي في الهند خرجت بتوصيات تدعو إلى تشكيل رابطة ولكن لم
يكن هناك تقدم ملحوظ على صعيد الواقع.
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المبحث الخام�س
انتقادات موجهة �إلى المقررات الدرا�سية في المناهج المطبقة
نستعرض في هذا المبحث االنتقادات التي وجهت إلى المقررات التي يتم تدريسها في
مؤسسات التعليم الشرعي حاليا ،وهذه االنتقادات تشمل جميع المؤسسات في الجملة،
وفي التفصيل قد يخلو بعض المؤسسات من بعض المالحظات.
مقررات اللغة العربية:
من االنتقادات الموجهة إلى مادة اللغة العربية ما يلي:

ال تدرس اللغة العربية كلغة حية يعيشها القارئ ،وإنما يشعر كأنه يدرس لغة قديمة ال
عالقة لها بحياته ،وذلك ألن أكثر النصوص التي تدرس تكون متعلقة بالعصور القديمة من
العهد الجاهلي إلى العصر العباسي.
وكثير من المفردات التي يجتهد الطالب في حفظ معانيها يكون من ضمن المفردات
النائمة في هذا العصر ،وبعد التخرج ال يجد لها استعماال حتى في كثير من مجاالت علمية
في حياته ،ويكون بذل الجهد والوقت على تلك المفردات النائمة على حساب المفردات
الحية الكثيرة االستعمال.

وبسبب اختيار النصوص الصعبة من الشعر والنثر العربي ،يستفرغ الطالب جهده في
حلها وفهمها ،فال يجد وقتا لممارسة اللغة في يومياته ،والنقص في الممارسة أي القراءة
الكثيرة للنصوص يؤدي إلى عدم االستيناس باللغة وبقاء فاصل الوحشة بين الطالب واللغة.
االقتراح:

يتم تعليم اللغة العربية عن طريق النصوص السهلة المعاصرة وتهيئة الفرص لكثرة
القراءة ،واختيار الكتب والنصوص التي تشتمل على الكلمات الشائعة دون الكلمات النادرة
االستعمال في األدبيات الدينية.

يرى العالمة السيد مناظر أحسن كيالني أن اللغة العربية مقسومة إلى قسمين وهما لغة
األدباء والشعراء ،ولغة العلماء والفقهاء .فالتركيز في مرحلة تعليم الدين ينبغي أن يكون على
(((
لغة العلم والفقه ،دون لغة الشعر واألدب.
((( مناظر أحسن كيالني ،نظام التعليم والتربية للمسلمين في الهند ،اسم الكتاب باألردو ہندوستان میں
مسلمانوں کا نظام تعلیم وتربیت ص .314
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ويالحظ أيضا عالم اللغات الدكتور ف عبد الرحيم على مناهج المدارس الدينية من هذا
الجانب ويرى أن الطالب ينبغي أن يشتغلوا في علوم الدين ولغة علوم الدين وأما لغة الشعر
واألدب فالتوسع فيه مقبول لمن له رغبة في التخصص في مجال األدب(.((1
مقررات النحو العربي:
من االنتقادات الموجهة إلى مادة النحو ما يلي:

كثرة الكتب المقررة ،فبعض المدارس تدرس أربعة أو خمسة من كتب النحو بين مختصر
ومطول.
الكتب المقررة صعبة ومعقدة ،مثل الكافية البن الحاجب.

الكتب المقررة خالية عن التمارين ،وال يستطيع الطالب بعد الفراغ من عدد من أصعب
كتب النحو أن يكتب العبارة الخالية من األخطاء النحوية.
االقتراح:

أن يقرر كتاب واحد في النحو يشمل القواعد العامة التي يحتاج إليها الطالب في القراءة
العامة ،ومن ثم التمارين المكثفة التي تجعل الطالب يستخدم تلك القواعد وتصبح القواعد
النحوية لديه سليقة فيقرأ ويكتب العبارة الصحيحة من غير استجالب أو تكلف .وأما الكتب
والمصادر األخرى في النحو فيترك لمن أراد التخصص في النحو العربي واللغة العربية.
مقررات القر�آن الكريم وتف�سيره:
من االنتقادات الموجهة إلى مادة تدريس القرآن الكريم ما يلي:

قلة االهتمام بمادة القرآن الكريم ،وتخصيص ساعات أقل من الساعات المخصصة
لمواد أخرى.
أكثر المدارس تكتفي بتدريس جزء من تفسير البيضاوي والمرور السريع على تفسير
الجاللين ،وبعضها قررت جزءا من تفسير ابن كثير ،وقد انتقد على ذلك بأنه يؤدي إلى
االنشغال بحل عبارات هذه التفاسير ،وال يهيئ الطالب للتدبر المباشر في القرآن الكريم.
كما يحرمه من االطالع على الكتب الكثيرة التي تساعد في التدبر في القرآن الكريم.

( ((1ذكر ذلك في مقابلة شفهية معه.
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االقتراح:

أن يزاد عدد الساعات المخصصة لمادة القرآن الكريم بل ينبغي أن تكون أكثر من أي
مادة ،وأن يتم اختيار المنهج الذي يتناول جوانب كثيرة من القرآن الكريم ،وأن يتم تعويد
الطالب على التدبر في القرآن بنفسه ،والبحث عن المعاني والحكم المكنونة في آياته .كما
يعود الطالب على البحث في كتب اللغة والنحو والبالغة ليصل إلى معان اآليات وإعرابه
بنفسه.
مقررات الحديث
من االنتقادات الموجهة ما يلي:

كثرة تكرار األحاديث المقررة ،حيث يدرس مثال مشكوة المصابيح ثم يدرس صحيح
البخاري وسنن الترمذي وكتب أخرى ،فتتكرر األحاديث.

إقحام مادة الفقه في مادة الحديث ،فمثال يدرس أحكام الطهارة والصالة في كتاب من
كتب الفقه ،ثم يدرسها في بلوغ المرام ،ثم يدرسها في سنن الترمذي ،فكأنه يدرس مادة الفقه
عدة مرات.
تدرس األحاديث بمنظار المذهب الفقهي ،فمثال في مدارس األحناف يتم شرح الحديث
بما يؤيد المذهب الحنفي في المسألة المتعلقة ،وهذا تقليل وتهوين من شأن السنة النبوية
التي هي أرفع شأنا وهيمنة.
في بعض المدارس الكبيرة تدرس من ستة إلى أحد عشر كتابا في الحديث النبوي في
سنة واحدة ،وهذا ال يأتي بفائدة مرجوة ،وإنما األولى دراسة األحاديث مقسومة إلى عدة
سنوات مع مواد أخرى.
االقتراح:

إعداد منهج في الحديث يشمل األحاديث التي تعلم الطالب طريقة استنباط الرسول ﷺ
األحكام الشرعية من القرآن الكريم.

و يشمل األحاديث التي تعلم طريقة تربية النبي ﷺ أمته ،وكيف كان يربي أخالقهم وينمي
عقولهم.
وتعليم الطالب وتمرينه على تخريج األحاديث والبحث في أسماء الرجال.
وتحفيظ الطالب أكبر قدر من جوامع الكلم من األحاديث الصحيحة.
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وتعليم الطالب طرق الفقهاء في استنباط األحكام الشرعية من السنة النبوية من غير تحيز
إلى مذهب معين.
والتركيز األكثر على األحاديث التي تشمل على معان دينية جليلة وتعطي قواعد شرعية
عظيمة بدال من األحاديث التي ناولت أحكاما جزئية.

األحكام المتعلقة بأبواب الصالة ونحوها ثبتت بالتوارث والتواتر العملي في األصل،
ولذا دراسة الحديث ينبغي أن تشمل على وجه األولوية األحكام التي ثبتت باألحاديث في
األصل.
مقررات الفقه
من االنتقادات الموجهة ما يلي:

يغلب طابع الدفاع والنصرة لمذهب فقهي معين ،وهذا يزيد في التعصب المذهبي والغلو
فيه .تكرار المادة الفقهية ،حيث يدرسون مثال مختصر القدوري ،ثم يدرسون الهداية ،ثم
يدرسون بداية المجتهد ثم يدرسون كتب الحديث في عدة فصول دراسية وفي كل فصل
يدرسون فيه األبواب الفقهية.

التركيز يكون غالبا على حل عبارات الكتاب أكثر من استيعاب الموضوع ،وهذا وإن كان
يورث في بعض الطالب ملكة حل العبارات الفقهية الصعبة فإنها تحرم األغلبية العظمى من
استيعاب الموضوع نفسه ،فضال عن ملكة حل العبارات ،فيخرجون وهم ال يعلمون عن
الفقه شيئا كثيرا.
االقتراح:

في األمور التوقيفية مثل طريقة الصالة يدرس جميع الطرق المعروفة لدى الفقهاء على
أن جميعها سنة توارثها الخلف عن السلف بالتواتر العملي.
في األمور االجتهادية وال سيما في فقه المعامالت المالية تدرس المادة من حيث تعرض
جميع اجتهادات الفقهاء على أن الذي ورثناه من االجتهادات ثروة مشتركة لألمة كلها.

يختار في مقرر الفقه كتاب جامع في الفقه ولتكن واضح العبارة خاليا من التعبيرات
المعقدة.

يتم تعويد الطالب في حصص مختصة لذلك على حل عبارات للفقهاء ذات الصعوبة،
وفهم اصطالحات الفقهاء وطريقة تعبيرهم وتأليفهم في الفقه.
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مقررات �أ�صول الفقه
من االنتقادات الموجهة أن الكتب المقررة في غاية الصعوبة والتعقيدات الفلسفية،
فينشغل الطالب في حل العبارات عن العلم نفسه.
االقتراح:

اختيار كتب معاصرة في أصول الفقه والتي ألفت خصيصا لغرض التعليم.
مقررات العقيدة �أو علم الكالم
من االنتقادات الموجهة إلى هذه المادة ما يلي:

جزء كبير من الكتب المقررة يتعلق بدراسة مواقف كانت لفرق اندرست وانطوت في
صفحات التاريخ ،فلم يعد هناك مبرر لدراسة تلك المواقف والنظريات.

الكتب المقررة في المادة سواء كانت كتب األشاعرة والماتريدية أو كتب الحنابلة
والسلفية ،ال تفرق بين األمور العلمية االجتهادية وبين األمور العلمية القطعية التي ال
تقبل االجتهاد .وهذه الكتب تقوي جذور الخالف في مسائل ال يعلم الحق فيها إال اﷲ
عزوجل.

هذه المادة ال تتعرض لنظريات جديدة تولدت من الفلسفة الحديثة والتطور العلمي
الحديث .فالطالب يشعر أنه يعيش في الزمن الغابر وليس في الزمن الحاضر.
االقتراح:

اختيار كتاب يقدم منهجا وسطيا في األمور العلمية ،حيث يتبين للطالب ما يقبل االجتهاد
وما ال يقبل من األمور العلمية .إلى جانب مقرر يتناول النظريات الحديثة ودراستها.
اللغة الفار�سية
الحق أنه ال داعي لتدريس الفارسية لجميع الطالب ،وذلك بحجة فهم بعض الكتب
المؤلفة في الفارسية ،وال سيما والمدارس تكاد تفشل في تعليم اللغة العربية وتحتاج
إلى بذل جهد أكبر ومركز في تعليمها .ثم إن الفارسية لم يعد لها أي دور في البيئة
الهندية على أي مستوى .وال ننسى أن التراث الفارسي يحمل في طيه كثيرا من آثار
النزعات المنحرفة.
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االقتراح:

ينبغي إلغاء تعليم اللغة الفارسية تماما من المقررات ،فلمتعد هناك ميزة أو حاجة تبرر
تدريس اللغة الفارسية كمادة تشمل جميع الطالب في بلد لم تعد لغته الفارسية ،بل األولى
واألنفع التركيز على اللغات التي نفعها ظاهر مثل العربية واالنكليزية واللغات المحلية.
مقررات المنطق والفل�سفة
من االنتقادات الموجهة أن هاتين المادتين مع قلة النفع فيهما قد حازتا على مساحة كبيرة
في المقررات ،فيتخرج الطالب وقد بذل جهدا كبيرا في فهمهما ،ثم ال يجد بعد التخرج
مجاال يستفيد فيه بهما .فإما ينساها وإما يشغل الناس في متاهات تعود بالضرر الشديد عليهم.

إال ما يقال من أن ذلك يشحذ العقول وينمي الذكاء .وأن مصطلحات المنطق والفلسفة
تستخدم في كتب العلماء من تفسير وفقه.
االقتراح:

حذف جميع الكتب المقررة للمادتين تماما ،وتعريف الطالب بأهم مصطلحات المنطق
والفلسفة والتي شاع استعمالها في كتب العلماء ،عن طريق مذكرات ميسرة ومحاضرات
مساعدة .إضافة على ذلك يمكن تعريف مادة أخرى تعتني بشحذ األذهان وتنمية الفكر
بأساليب حديثة تم اعتمادها علميا.
ويحسن أيضا تعريف مادة تشرح طريقة القرآن الكريم في االستدالل العقلي وإقامة
البراهين العقلية.

مقررات البالغة والمعاني
من االنتقادات الموجهة أن كتب البالغة المقررة عباراتها معقدة ،مثل مختصر المعاني
وهي تعتني بأدوات وأساليب بالغية لم تعد مقبولة في أساليب التعبير المعاصرة كثيرا،
وأيضا ال تتناسب كثيرا مع األساليب التي اختارها القرآن الكريم .
االقتراح:

حذف الكتب المقررة في هذه المادة وتعيين كتاب يكون مدخال لفهم مصطلحات البالغة
العامة ،كما ينبغي تعويد الطالب على أساليب التعبير الجميلة المعاصرة .ويحسن تعريف
مادة تشرح بالغة القرآن الكريم .وليس ما اختاره الشعراء واألدباء في العصور المتأخرة بعد
التأثر من الثقافة اليونانية والحضارة الفارسية وغيرهما.
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المبحث ال�ساد�س
عقبات في طريق �إ�صالح المناهج
إن دعوتنا إلى التغيير في مناهج تعليم مؤسسات التعليم الشرعي ينبغي أن تكون واضحة
كل الوضوح ،بأن المطلوب هو إيجاد الصرح التعليمي الشامخ الذي «يأخذ من التراث ما صفا،
ويدع ما كدر ،يجمع بين العلم الواسع واإليمان الراسخ ،يوفق بين صحيح المنقول وصريح
المعقول ،يرحب بكل جديد نافع ويحرص على كل قديم صالح ،يؤمن بثبات األهداف ومرونة
(((1
الوسائل ،هو في األولى في صالبة الحديد ،وفي الثانية في ليونة الحرير».

إن التفكير في تغيير مناهج التعليم الموجودة لكي تقوم مؤسسات التعليم بالواجب
العظيم نحو األمة والدين ،يقتضي الوقوف على العقبات الكبيرة التي تقف في وجه أي
حركة تغيير في هذا الشأن ،وتؤدي إلى رفض أدنى كلمة تقال في صدد التجديد ،كما يقتضي
معرفة الخطورة في هذا الباب ،وذلك لكي تكون جهود التغيير مكللة بالنجاح وتظهر النتائج
المطلوبة وال تضيع الجهود سدى .فمن المهم جدا أن نكون واقعيين في دعوتنا إلى التغيير.
العقبة الأولى :عقلية تقدي�س الموروث
إن كلمة تقديس ربما تبدو ثقيلة ،ولكنها تعبر عن الواقع الفعلي ،فإن الدعوات التي تنادي
بتعديالت في المناهج الدراسية تقابل بالرفض الفوري بدليل أن سلفنا العظام تخرجوا
من نفس المناهج ،وتميزوا تميزا عظيما في مجالهم وقاموا بإنجازات كبيرة على مستوى
األمة كلها ،وهذا دليل على أنه ال عيب وال قصور في المناهج ،إنما القصور هو في والئنا
والتزامنا لتلك المناهج .فاألمر ال يدعو إلى تغيير المناهج ،وإنما إلى زيادة التمسك بنفس
تلك المناهج.

وهنا يروي لنا أحد مشايخ دار العلوم ديوبند الشيخ أنظر شاه الكشميري ثالث قصص
عاشها ،تتعلق بحركات تغيير مناهج دار العلوم ديوبند ،القصة األولى عندما فشل الشيخ
حسين أحمد المدني في إقناع الداعين إلى التغيير فقام عن االجتماع قائال :انتظروا منيتي،
حتى إذا قابلت الشيخ محمد قاسم نانوتوي مؤسس دار العلوم وسألني على أي حال تركت
دار العلوم؟ فسوف أقول له ،على الحال الذي تركته أنت يا شيخنا .ومرة أخرى عرضت
مسألة تغيير المناهج على عهد الشيخ إبراهيم البلياوي فقال هناك أطراف ثالثة في القضية،
المعلمون ،والطالب ،والكتب ،فأنتم ال تقدرون على المعلمين والطالب خشية أن تواجهوا
( ((1يوسف القرضاوي ،ابن القرية والكتاب ج  3ص 353
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ردة فعلهم القوية ،والكتب عجماء ال تملك المقاومة ،فتهجمون عليها متى ما شئتم .ومرة
ثالثة في عهد الشيخ حفظ الرحمان الذي ناشد دعاة التغيير أن الذي يريد التغيير فليقم بها في
(((1
الجامعات والكليات التي تدرس العلوم الحديثة وليترك مدارسنا في حالها.
وهكذا كل دعوة إلى التغيير ترفض بكل قوة ،وبأدلة ال تقنع أحدا.

العقبة الثانية :الق�صور من قبل الدعاة �إلى البديل �أو التغيير
العقبة الثانية تتمثل في أن البدائل التي تقدم بين حين وحين ال تكون مدروسة دراسة وافية
عميقة جادة ،وإنما الذي يبدو في أكثر األحيان أن هناك اندفاعا شديدا نحو التغيير دون تفكير
عميق ودراسة جادة.
وموضوع تبديل المناهج له خطورته ،وال سيما إذا تقادم المنهج وقويت جذوره وأنست
به الطبائع ،فال يتيسر القبول ألي جديد أو تعديل إال إذا قدم ذلك بطريقة مدروسة وفي
صياغة مقنعة.

العقبة الثالثة :المخاوف من التطوير
عندما يدعو الداعون مؤسسات التعليم الشرعي إلى اختيار مناهج شاملة لألصيل
والمعاصر ،وتعليم اللغة االنجليزية كلغة العصر إلى جانب اللغة العربية ،فإنه تثور مخاوف
كثيرة ،وتتشكل إلى مبررات للرفض والمقاومة ،ومن ذلك أن المتخرجين من ذلك المنهج
الشامل سوف يتجهون إلى المجاالت األخرى وال يرضون بالبقاء في مجالهم وإخالص
حياتهم لمجال خدمة علم الدين ،فإن الجاذبية المادية ال تقاوم بسهولة إذا توافرت الدواعي
لإلقبال عليها وتيسرت السبل لذلك ،وعلى حد تعبير بعضهم أن الطبائع تميل إلى النقد
العاجل في حال الموازنة بين النقد العاجل والسلف اآلجل ،فثمار التعليم الديني موكولة إلى
اآلخرة وثمار التعليم الحديث معجلة في الدنيا .وبسبب تلك المخاوف يسعى القائمون على
المؤسسات ذات النزعة القديمة تعسير سبل التوجه إلى مجاالت أخرى ،فال يشجعون على
مواصلة التعليم الجامعي بعد التخرج من مؤسساتهم ،ويبدون عدم رغبتهم في قبول معادلة
شهاداتهم في الجامعات الوطنية ومعاهد الدراسات العليا ،ويعارضون إضافة تعليم اللغة
االنجليزية ونحوها إلى مناهجهم ،والمبرر وراء كل ذلك هو الخوف من أن ذلك يهدد أصل
( ((1انظر شاه كشميري ،مجموعة بحوث مقدمة في مؤتمر عام 1990م بعنوان منهج ونظام المدارس
اإلسالمية والعربية ومقتضيات العصر ،اسم المجموعة باألردو :عربی اسالمی ْھل مدارس کا نصاب ونظام
تعلیم اور عصری تقاضے ص 35
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وجود التعليم الديني في البالد ،وأن المتخرجين من المدارس الدينية سوف ينتقلون إلى
مجاالت أخرى ،ويدعون مجال التعليم الديني والذي يشكو حاليا من قلة الرجال األكفاء.

ومن المخاوف وراء تعليم العلوم االجتماعية الحديثة أنها تؤثر على عقول الطالب سلبيا،
فربما تبعث فيهم التشكيك في التراث الديني ،وتؤدي إلى االنحراف الفكري والثقافي،
ويضربون لذلك أمثلة من تعرض لذلك واندفع نحوه.
العقبة الرابعة� :ضعف القدرة على قبول التعديالت
وهذه مشلكة واقعية ،فإن تحديث المناهج يطلب وجود معلمين أكفاء لتك المواد الجديدة
أو المعدلة ،وأغلب المعلمين الموجودين ال يستطيعون إال أن يدرسوا ما قد درسوه ،فإذا تم
تقرير كتاب جديد في المنهج ولو في نفس الموضوع يظهرون رفضا شديدا في قبول ذلك
الكتاب الجديد وذلك لما يشعرون في داخلهم من عدم القدرة على تدريس أي جديد.

والمعلمون األكفاء وال سيما في المجاالت الحديثة يطلبون مكافآت مالية كبيرة نسبيا لقاء
التعاقد معهم ما يتعسر على المؤسسات الموافقة عليها ،وال سيما وقد تعودت المؤسسات
على تقديم الرواتب القليلة لمن يلتحق بالتدريس فيها من معلمي العلوم الشرعية.
ولو توفر لديهم إمكانيات دفع الرواتب العالية إلى معلمي العلوم الحديثة واللغة
االنكليزية ،فكيف بمعلمي العلوم الشرعية؟ وهل يليق من حيث المبدأ ومن حيث المآل
إيجاد فرق كبير بين النوعين من المعلمين ،نظرا إلى تأثير ذلك على نفوس معلمي العلوم
الشرعية وأيضا تأثير ذلك على عقول الطالب.
فأمر القدرة المادية على التغيير والتحديث ليس أقل صعوبة من الرغبة النفسية.

العقبة الخام�سة :ف�شل التجارب الجديدة
مما يشكل حجة على تغيير المناهج أن المؤسسات التي قامت بتعديل في مناهجها ،أو
اختارت لها مناهج جديدة ،لم تنجح في الظاهر في تقديم نتائج أحسن من نتائج المؤسسات
المحافظة على المنهج الموروث ،والمتخرجون منها لم يبلغوا ذلك المبلغ الذي بلغه
المتخرجون من المناهج القديمة.

فهذا رئيس مدرسة مظاهر العلوم الشيخ عبد اللطيف يرد على دعاة التغيير في رسالة
سميت بالفكر اللطيف ،ويقول« :قوة المناهج هذه تظهر في أنها مطبقة منذ قرن ،وتواجه
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النقد منذ نصف قرن ولكن لم يقدم إلى اآلن أية مناهج تنهض إلى مستوى مقارنتها ،وتتلقى
(((1
قبوال مثلها ،وتكون جامعة مثلها ،ويملك مؤلفو كتبها صيتا والتزاما بالدين».

ومن األسباب وراء ذلك الفشل في تقديم النتائج المطلوبة هو ما ذكرنا من القصور في
اإلعداد المطلوب للمناهج الجديدة .وقد يقال في ذلك أن عامل العصر الحديث له دور كبير
في ذلك الفشل أكثر من المناهج نفسها ،فإن مؤسسات المناهج القديمة أيضا لم تقدم في
اآلونة األخيرة ما قدمته في حين من الدهر .إال أن مؤيدي القديم يرجعون السبب إلى عدم
االجتهاد من األساتذة والطالب كما تتطلبه تلك المناهج.

على أية حال ،فإن المراجعات الجادة ضرورية جدا إلدراك أسباب الفشل الحقيقية
وبحث العالج لها.

المبحث ال�سابع
�ضرورة االنفتاح في م�ؤ�س�سات التعليم ال�شرعي

مؤسسات التعليم الشرعي بصفة عامة اختارت لنفسها االنغالق ،االنغالق بالنسبة لغير
المسلمين ،واالنغالق بالنسبة لطوائف أخرى من المسلمين ،والمطلوب من المؤسسات
هذه في الهند وغيرها من األقليات المسلمة قدر واف من االنفتاح في الجانبين.
الجانب الأول االنفتاح على عامة الم�سلمين
أغلب مؤسسات التعليم الشرعي تعدم صفة االنفتاح على عامة المسلمين ،فأكثرها
مؤسسات ذات مذهب ومنهج وانتماء معين ال تفتح أبوابها لغير المنتسبين إلى منهجها،
وتركز في التعليم أيضا على تربية الطالب على ما يثبت لديهم ذلك االنتماء ،وبذلك تخرج
تلك المؤسسات دفعات كبيرة من الطالب ال يعنيهم في الغالب إال ما تعلموه وتربوا عليه من
والء ودفاع لمذهب ومنهج وانتماء ،فهم يخدمون التحزب أكثر مما يخدمون الدين واألمة،
ويسهمون في تفريق كلمة المسلمين أكثر من توحيد كلمتهم.
فإذا فتحت هذه المؤسسات أبوابها لجميع أبناء المسلمين على رغم اختالف المذاهب
والمناهج واالنتماءات ،وسنحت للطالب أن يتنقلوا من مؤسسة إلى مؤسسة طلبا لما تحمل
تلك المؤسسات من ميزات تعليمية خاصة ،وبادرت المؤسسات إلى استضافة األساتذة

( ((1مجد عبد القدوس ،نقال عن الفكر اللطيف،مجموعة بحوث مقدمة في مؤتمر عام 1990م بعنوان
منهج ونظام المدارس اإلسالمية والعربية ومقتضيات العصر ،اسم المجموعة باألردو :عربی اسالمی ْھل
مدارس کا نصاب ونظام تعلیم اور عصری تقاضے ص35
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المتخصصين في مجاالتهم من غير تمييز مذهبي ،فإن ذلك سوف يؤدي بال شك إلى التقليل
من شدة الخالفات ،وتقريب المسافات وبناء جسور اتصال بين أجزاء األمة اإلسالمية المبعثرة.
الجانب الثاني :االنفتاح على �أهل البالد غير الم�سلمين
مما يشترك فيه جميع المؤسسات في الهند تقريبا هو أن هذه المؤسسات ال تفتح أبوابها
لغير المسلمين ،وهذا له آثار سلبية في بالد تكون األغلبية فيها لغير المسلمين .إنه ال شك
في أن مؤسسات التعليم الشرعية ينبغي أن تكون حصونا منيعة للثقافة اإلسالمية ،وقد قامت
وال زالت تقوم بحماية األمة اإلسالمية من االستسالم أمام زحف اإللحاد والمادية والحفاظ
على هويتها الدينية والثقافية .إال أن عدم انفتاحها لغير المسلمين وكونها تقدم خدمات
تعليمية حصرية ألبناء المسلمين بل وللطبقة المتدينة فقط من المسلمين يفتح مجاال للشكوك
واالرتياب لدى المجتمع العام الغير المسلم ،ويساعد ذلك في خلق وإشاعة تصورات بأن
هذه المؤسسات تربي الشباب على التطرف الديني واإلرهاب وما شابه ذلك .ومن ثم فهذه
المؤسسات ومن يتخرج منها ربما يكون في موضع ريبة ومظنة تهمة .ويضاف إلى ذلك ما
تقوم به وسائل اإلعالم من مبالغات في تضليل الرأي العام ،وما تختار األحزاب المتطرفة
من سياسة الشيطنة واالستفزاز ضد المسلمين بهدف استقطاب رأي األغلبية في صالحها.
وهذا تحد خطير ال بد من إيجاد عالج له ،وال يتم إال إذا فتحنا أبواب هذه المؤسسات
أمام المجتمع العام ،وبما أن التعليم الشرعي والمقررات الدينية ال تعنى بغير المسلمين فال
بد من إيجاد طرق أخرى توفر لغير المسلمين المخالطة مع الطالب والمعلمين والقائمين
على المؤسسات ،وذلك يمكن أن يشمل فعاليات كثيرة،

ـ منها :أن يقوم طالب مؤسسات التعليم الشرعية بأنشطة الخدمة االجتماعية تشمل
األحياء السكنية لغير المسلمين ،من نظافة الطرق ،وغرس األشجار ،وما يتعلق بحماية
البيئة ،وتوعية العالج الوقائي.
ـ ومنها :إقامة دورات قصيرة األجل في داخل المؤسسات في شؤون تعنى بغير المسلمين
إلى جانب المسلمين ،مثل دورات في فن اإلدارة وتنمية الموارد البشرية ،ودورات أخرى في
تطوير اللغة االنجليزية ومهارات مهنية أخرى.

ـ ومنها :استضافة مخيمات وفعاليات عامة من قبل الهيئات االجتماعية الحكومية وغير
الحكومية ،وتوفير المكان المطلوب لها في داخل المؤسسات مثل مخيمات لحملة تطعيم
ضد الشلل ،وحملة فحص العيون ،وحملة تبرع الدم إلى غير ذلك.
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ـ ومنها :استضافة أساتذة غير المسلمين المتخصصين في مجاالت مفيدة لطالب
المؤسسات إللقاء محاضرات وعمل ورشات .ومن الممكن والمفيد تعيين بعض األساتذة
غير المسلمين بصفة دائمة في مؤسسات التعليم الشرعي لتدريس العلوم الحديثة مثل اللغة
االنجليزية والهندية والعلوم التطبيقية.
إلى غير ذلك من تدابير توفر لغير المسلمين فرصة زيارة المؤسسات واالستئناس
بأجوائها والتأثر بالقيم التي تسود بيئتها ،ومعرفة حقيقة األمر مباشرة.

المبحث الثامن
�ضرورة �إعادة النظر في الجانب المالي واالقت�صادي للم�ؤ�س�سات

لقد وجب بمقتضى الواقع المعاصر للحياة ومن ثم مقتضى التعليم ،االهتمام بالجانب
المالي من جهتين:
الجهة األولى :البحث عن سبل تيسير العيش الكريم لخريجي المؤسسات.

الجهة الثانية :البحث عن سبل تكثير الموارد المالية للمؤسسات.

علما بأن االعتناء بالجانب المالي بالنسبة لمؤسسات التعليم الشرعي لم يكن ذا أهمية
بالغة حتى األمس القريب أي قبل عقود ،حيث لم تكن هناك صلة وثيقة وعالقة لزوم بين
مجال التعليم ومجال التكسب ،وأيضا بين تسيير مؤسسات التعليم وتوفير الموارد المالية،
وذلك ألسباب منها :أن الحياة كانت بشكل عام تتميز ببساطة العيش وقلة االحتياجات،
ومعظم االعتماد في المعيشة كان على أبسط طرق الزراعات والصناعات التي لم يكن العلم
الزما لها بل الخبرة التي كان سبيلها الممارسة .يضاف إلى ذلك أن مناهج التعليم القديمة لم
تكن تطلب نفقات مادية باهظة.

بينما في عصرنا أصبح االهتمام بهذا الجانب ضرورة مؤكدة ،فقد أصبح معظم مجاالت
الكسب وأكثر المهن معتمدة على التعليم ،وصار التعليم سلما لمستقبل مادي زاهر ،ووجب
على كل مؤسسة تعليمية أن تضع المستقبل المادي للطالب في عين االعتبار ،ومن ثم وجب
أن يكون لطالب في مؤسسة التعليم الشرعي أيضا مستقبل اقتصادي واعد يغنيه عن الهم
الشديد في ذلك الجانب ،فال يكون عبئا على المجتمع ،بل يكون معتمدا على نفسه في
تحصيل ما يكفيه في معيشته .يضاف إلى ذلك أن كون العالم الشرعي عالة على غيره من
أهل العطايا والثروات قد ال يعطيه حرية مطلوبة وانطالقات قوية في القيام بدوره المطلوب.
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وهذا يدعو إلى أن مؤسسات التعليم الشرعي ال تكتفي بالعلوم الشرعية القديمة ،بل
تضيف إلى ذلك تعليم مواد وتدريب مهن تزيد من فرص الكسب الحالل .وقد يكون من
أهم تلك الفرص أن يكون المتخرج قادرا على إدارة مؤسسات استشارية تقدم استشارات
متوافقة مع أحكام الشريعة في أدق قضايا الحياة .فإن دور العالم الشرعي التقليدي البسيط
لم يعد في نظر المجتمع الحديث ذا أهمية تستدعى مكافأة مادية سخية .واإلهمال في هذا
الجانب مع اإلصرار على المنهج التقليدي القديم يؤدي إلى إعراض ذوي المواهب العالية
عن اختيار مجال التعليم الشرعي واللجوء إلى مؤسسات التعليم العام التي تدعي عالنية
بأنها تكفل ألبنائها عيشا كريما.

ومن جانب آخر فإن تعريف مناهج التعليم المتطورة والحصول على المعلمين األكفاء
لتلك المناهج المتطورة سوف يؤدي إلى تكاليف إضافية عالية وذلك يطلب االعتناء األكثر
بتحسين وتوسعة موارد المؤسسات.
وقد قام خبير االقتصاد اإلسالمي األستاذ نجات اﷲ الصديقي بدراسة هذا الجانب وقدم
اقتراحات ينبغي دراستها واختيار خطة عملية في هذا الصدد.

يرى األستاذ الصديقي ضرورة إجراء التعديالت التالية في نظام الموارد المالية
للمؤسسات:
ـ التعديل األول :التصور العام عن مؤسسات التعليم الشرعية بأنها مؤسسات مجانية ،ال
تطلب رسوما وال تكاليف ،ينبغي أن يعدل ،وأن تفرض الرسوم مقابل خدمات على عموم
الطالب ،وأن يعفى منها جزئيا أو كليا الطالب الذين يعجزون عن الدفع دون غيرهم.

ـ التعديل الثاني :الطريقة المتبعة في جمع التبرعات تتمثل في أن األساتذة هم يباشرون
عملية جمع المعونات والتبرعات ،وهذه الطريقة لها سلبيات عديدة يشهدها من يعرف من
قريب ،والمقترح أن يتم جمع التبرع وتوزيعها في المؤسسات عن طريق مراكز مخصصة
لذلك ،تشرف عليها هيئات ممثلة عن المؤسسات.

ـ التعديل الثالث :موقف كثير من مؤسسات التعليم الشرعي تجاه معونات الحكومة
(أي الحكومة الهندية) موقف حذر وتجنب ،حيث يخشى أن قبول المعونات الحكومية قد
يفتح بابا للتدخل في المناهج وفرض سياسات علمانية أو هندوسية من قبل هيئاتها ،وهذا
الموقف ينبغي إعادة النظر فيه ،وينبغي قبول المعونات الحكومية المخصصة للتعليم.
يرى األستاذ الصديقي أن الجمع بين هذه الموارد الثالثة تساعد المؤسسات على تطوير
مناهجها ،وتحسين مستوى المعلمين .فإن التطوير المطلوب في مناهج تعليم المؤسسات
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يتطلب زيادة ملحوظة في موارد المؤسسات( .((1وال بد من الذكر أن النموذج القائم
لمؤسسات التعليم الشرعي في الهند قد أقيم على أساس االستغناء وعدم االهتمام بالجانب
المادي ،وقد انتقد على ذلك كثيرا أصحاب نهضة التعليم المعاصر منذ أكثر من قرن ،فقد
قالوا إن االستغناء التام بل إغفال الجانب المادي أمر غير عملي تماما ،إال أن الموكب سار
أكثر من قرن على منهج االستغناء ،ولكن السؤال يطرح نفسه اآلن بقوة أكثر ،هل يمكن أن
يستمر على نفس المسار؟ أم حان الوقت أن يعاد النظر في ذلك نظرا لألوضاع الجديدة.

ختاما
تو�صيات:
لقد عقد في موضوع تطوير التعليم الشرعي في الهند ومؤسساته ومناهجها عدة مؤتمرات
وندوات كبيرة في داخل الهند ،وخرجت من بطونها توصيات واقتراحات كثيرة ،قليل منها
القى قبوال في حيز التنفيذ ،وبعضها نال صدى في ساحات الحوار ،وكثيرها ذهب سدى.
وكانت تلك التوصيات موجهة إلى القائمين على المؤسسات في داخل الهند.

أما هذه التوصيات واالقتراحات فإنها موجهة إلى جهات في خارج الهند ،والتي تحمل
هم التعليم الديني بين المسلمين في العالم .ولديها كفاءات وإمكانيات في القيام بدور فاعل
في التغيير إلى األفضل .ومنها االتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
ـ ينبغي أن يعلم الجميع أن أبواب الدعم المالي كانت مفتوحة وما زالت ،ولكنها لم
تساعد في رفع مستوى التعليم الشرعي في الهند ،وإنما زادت فقط من عدد المؤسسات
وحجمها ،وال تنكر فائدة ذلك ،ولكن اآلن وبعد إسهامات مالية كبيرة غدت الحاجة إلى
التوجيه أشد من الحاجة إلى التمويل.
ـ ينبغي التركيز األكثر على المؤسسات التي تسير على طريق التغيير ،والتنسيق معها
بالدرجة األولى لكي تقدم نتائج جيدة تكون حجة وبرهانا لها وتحفز غيرها على االنضمام
إلى موكب التغيير ،فإن المؤسسات المتمسكة بالقديم ربما ال يقنعها إال النماذج الناجحة.

ـ إعداد مناهج التعليم بعد دراسة جادة معمقة ،تساعد في تحقيق األهداف العامة
لمؤسسات التعليم الشرعي ،وذلك في ضوء التجارب الناجحة في مختلف بلدان العالم.
( ((1نجات اﷲ صديقي ،المدارس الدينية القضايا والمقتضيات ،اسم الكتاب باألردو :دینی مدارس
مسائل اور تقاضے ص 22
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ـ بحث واقتراح أحسن الكتب الموجودة في العالم العربي لجميع المواد المطلوبة ،فإن
الدعاة إلى التغيير يفقدون الكتب المناسبة لتكون بديال للكتب الموجودة.
ـ التعريف بتجارب متميزة في مجال التعليم الديني لكي يتم إعادتها في الهند.

ـ إعداد برامج مختلفة لتدريب المعلمين في التعليم الديني وإقامة دورات تدريب
المعلمين إلى جانب دورات تدريب إداري ألهل إدارة المؤسسات في مختلف مناطق الهند.

ـ إرسال بعثات المعلمين األكفاء إلى مختلف المؤسسات التعليمية وذلك بهدفين،
تحسين مستوى الطالب ،ورفع مستوى المعلمين ،وبالجملة تكوين بيئة تعليمية تؤتي ثمارها
حتى بعد عودة تلك البعثات.
ـ اختيار لجنة من علماء الهند أصحاب الكفاءة في مجال مناهج التعليم ،والتواصل
معهم وتزويدهم بكل جديد في مجال التعليم الشرعي ،لكي يتكون لديهم رصيد كبير من
التطورات المستمرة في المجال.
ـ التواصل المستمر مع المدارس الكبيرة وإقناع القائمين عليها بالتحديثات التي تكون
في صالحها ،وعلى رأس تلك المدارس الكبيرة دار العلوم ديوبند والتي تعد أم المدارس
في بالد الهند ،وهي تحمل تاريخا عريقا مشرفا ،ولها فروع وأخوات كثيرة ،وهي أقل
المدارس مرونة في قضية تغيير المناهج أو تحديثها .وأما دار العلوم ندوة العلماء وغيرها
من المؤسسات الكثيرة فهي تولدت من بطن دعوات التغيير ومن السهل أن تقتنع بتعديالت
مفيدة جديدة.

ـ البدء باقتراح إضافات مفيدة في مناهج التعليم بدال من اقتراح تعديل المنهج المطبق،
فإن الكثيرين لديهم حساسية شديدة تجاه محاوالت تعديل.
ـ بذل الوسع في إقناع مسؤولي مؤسسات التعليم الشرعي على طي ملفات الخالف
والتحزب ،والتوافق على إنشاء رابطة تقوم بدور فاعل في رفع مستوى التعليم الشرعي في
الهند ،وتبادل التجارب واالقتراحات في هذا الشأن(.وأرى أن يكون من أهم وأبرز أهداف
االتحاد العالمي لعلماء المسلمين بذل الجهود المدروسة جيدا في توحيد كلمة علماء
المسلمين على وجه خاص)

ـ األخذ بمبدأ التغيير الناجح وهو :التمسك بالواقعية للوصول إلى المثالية ،وليس
التشبث بالمثالية للوصول إلى المثالية ،فهناك مشاكل حقيقة ،ال يمكن إغماض الطرف عنها
عند تقديم حلول مثالية.
هذا وبالله التوفيق.

المدراس الدينية في باكستان:

النظام التعليمي ،المشاكل والحلول
الممكنة
الشيخ ساجد أنور

نائب مدير مركز العلوم اإلسالمية في الهور

�أهمية العلم والتعليم في الإ�سالم:
الحقيقة األولى التي ظهرت عند أول وحي نُزل على رسول اﷲ ﷺ ــ هي أن اإلسالم
األولى التي جاء بها جبريل عليه السالم عن قضية
دين العلم والقراءة حيث تتحدث اآليات
ْ َ ْ ْ َ ّ َ َّ
َ ََ َ َ
َْ َ
ان منْ
َ
اإلنس ِ
واحدة وهي قضية العلم،قال اﷲ تعالى﴿ :اقرأ بِاس ِم ربِك ال ِذي خلق خلق ِ
َ
َعل ٍق﴾ (األحزاب.)36/

وليست البداية في القرآن الكريم فحسب هي التي تتحدَّ ث عن العلم وقيمته وأهميته
منهجا ثابتًا في هذا الدستور الخالد ،فال تكاد تخلو سورة من
في قوله :اقرأ ،بل كان هذا
ً
سوره من الحديث عن العلم ،سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .وإذا نظرنا إلى األرقام
اإلحصائية في القرآن الكريم فنجد أن كلمة «العلم» بمشتقاتها المختلفة ُذكرت فيه حوالي
 780مر ة ،أي بمعدَّ ل سبع مر ٍ
ات تقري ًبا في كل سورة .وهذا غير الكلمات األخرى التي تشير
َّ
إلى معنى العلم ولكن لم تُذكر بلفظها مثل :الحكمة ،والفقه ،والبرهان ،والدليل ،والحجة،
ٍ
ُّ
وتحث عليه .أ ّما األحاديث
معان تندرج تحت معنى العلم
واآلية ،والبينة ،وغير ذلك من
النبو َّية فإحصاء هذه الكلمة فيها يكاد يكون مستحيالً.
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ومن المالحظ أن اهتمام القرآن بقض َّية العلم لم ينحصر في أولى لحظات نزوله فقط،
وإنما كان ذلك منذ بداية خلق اإلنسان نفسه ،كما حكى ذلك القرآن الكريم في آياته أن
اﷲ خلق آدم وجعله خليفة في األرض ،وأمر المالئكة أن تسجد له ،ثم ذكر لنا وللمالئكة
َ ْ َ َ
َ
﴿وإِذ قال َر ُّبك
سبب هذا التكريم والتعظيم َفع َّين أنالعلم هو السبب في ذلك ،قال تعالى:
ْ َ َ َ ّ َ ٌ
َ َ ً َ ُ ََ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ّ
ْ
الد َماءَ
لِلـمالئِك ِة ِإنِي جا ِعل فِي األر ِض خ ِليفة ق َالوا أتجعل ِفيها من يف ِسد ِفيها وَيس ِفك ِ
َ َ ْ ُ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ ّ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ َّ ُ
اء كل َها ث َّم
ك قال إِنِ َي أعلم ما ال تعلمون .وعلم آدم األسم
ونحن نس ِبح بِحم ِدك ونق ِدس ل
َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ
َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ
ْ َ َُ َ ْ ُْ
ُ
ُ
َ
ْ
ك ال
ون بِأسما ِء هؤال ِء ِإن كنتم صا ِد ِقين  .قالوا سبحان
عرضهم على الـمالئِك ِة فقال أن ِبئ يِ
ْ َ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُْ
كيم  .قال يا َآدم أن ِبئه َم بِأسمائِ ِهم فلـما أنبأهم
ِ
علـم لنا ِإال م َا ع َلمتنا ِإنك أنت َالع ِليم الـح ِ
َْ َ ْ َ َ َْ ُْ َ ُ ْ ّ َُْ َ
َ ْ َ َُْ َ ُُْ َ
ْ
َ
َ
ون َو َما ُكنْتُمْ
ّ
َ
َ
ات واألر ِض وأعلم ما تبد
بِأسمائِ ِهم قال ألم أقل لكم ِإنِي أعلم غيب السماو ِ
َ ْ
َ
تكتُ ُمون﴾ (البقرة 30/ـ .)33

والرسول ﷺ عندما أعلن عن قيام الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة فور وصوله إليها
عند الهجرة قام ببناء أول مؤسسة تعليمية ومدرسة رسمية عرفت في التاريخ وكان رسول
اﷲ ﷺ أول معلم فيها وأصحاب الصفة كانوا تالمذتها األولين تركوا الدنيا وانشغلوا بالعلم
ثم نقلوا هذا العلم بدورهم إلى اآلخرين .فالصفة كانت أول مدرسة نظامية في اإلسالم
النبي ﷺ فيه مجموع ًة من أصحابه الذين قاموا بتبليغ
والمحضن التربوي األول الذي ر ّبى ُّ
رسالة اإلسالم.
نبذة تاريخية عن المدار�س الإ�سالمية في �شبه القارة الهندية:
استقر اإلسالم في الهند في عهد الغزنويين الذين سيطروا على الهند في القرن الرابع
الهجري وامتد حكمهم طيلة قرنين ،كان هذا العصر هو الذي بدأ فيه االهتمام بالتعليم الديني
في شبه القارة الهندية (((.اهتم الغزنويون بالتعليم والدعوة في مختلف المناطق في الهند
واستقدموا العلماء والدعاة والمصلحين أو قدموا بأنفسهم ليستقروا في الهند ويقوموا بنشر
العلم والدعوة واتخذ الغزنويون من الهور عاصمة لهم بعد إخراجهم من «غزنة» فأصبحت
الهور مأوى العلماء وحاضرة العلم والثقافة اإلسالمية((( .وقد أنشئت مدارس إسالمية
ومراكز تعليمية ومكتبات في مناطق مختلفة.

((( غالم محمد غبار ،أفغانستان في مسرة التاريخ ،ج ،1:مكتبة سبا ،بشاور2000 ،م ،ص.115:
((( انظر:رحمان علي،ت\كرة علماء الهند)،د.ن(،لكناو1996م،ص،33:وتاريخ أوتش،مولوي محمد
حفيظ بهاولبوري،دكي تعل بندي،بشاور،د.ت،ص.40:
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استولى شهاب الدين غوري على الهند بعد الغزنويين في منتصف القرن السادس الهجري
وأنشأ مدارس في أجمير وغيرها من المناطق((( .وعندما تو ّلت زمام األمور في الهند األسرة
الخلجية برئاسة السلطان جالل الدين الخلجي ( 1290ـ 1296م) بدأ االهتمام بالعلماء
وطالب العلم وكان بالط السلطان مجمعا للعلماء .وحينما تولى غياث الدين تغلق زمام
األمور عام 1320م كانت حركة العلم أول ما لفت انتباهه ،واهتم بعده ملوك هذه األسرة
بالتعليم وبناء المدارس ووصل عدد المدارس في دهلي فقط إلى ألف مدرسة((( .واهتم
جميع سالطين أسرة تغلق بالعلم والمعرفة وبناء المراكز التعليمية.
ويعدّ عهد المغول الذي بدأ عام 1526م من العصور الذهبية للحركة العلمية والثقافية،
فقد أسست مدارس جديدة وترجمت الكتب إلى لغات مختلفة((( .كان سالطين هذه األسرة
من أكثر الملوك اهتماما بالعلم والعلماء فقد كان جالل الدين أكبر ( 1556ـ 1605م) يتابع
سير المدارس بنفسه وقد رتب له أبو الفضل دستورا باسم» آئين أكبري» الذي تحدث فيه
عن طالب العلم في زمنه وأشار إلى المنهج الدراسي المتبع في المدارس االبتدائية كما
اقترح بعض التغيرات في المنهج .وبرز كثير من العلماء الكبار في هذا العصر الذين رفعوا
لواء العلوم الشرعية ومنهم الشيخ أحمد السرهندي (م1034:هـ)الذي ل ّقب بمجدّ د األلف
الثاني والشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي وغيرهم.

وكان السلطان أورنكزيب عالمكير من أكثر الناس اهتماما بالمساجد والمدارس فقد
أجرى في كل قرية ومدينة رواتب حكومية للعلماء وأئمة المساجد الذين كان أغلبهم يديرون
مدرسة في كل مسجد تقريبا .وبعد أورنكزيب جاءت مجموعة من ملوك األسرة المغولية
إال أن هذه الفترة كانت فترة شيخوخة إمبراطورية المغول ،حيث بدأ نفوذ اإلنجليز في البلد
وقضوا على سلطنة المغول تماما بعد حرب عام 1857م.
إن من مسؤوليات الحكومة اإلسالمية أن تو ّفر لجميع رعاياها فرص التعليم المناسب،
وكانت الحكومة في شبه القارة الهندية تقوم على أسس قوية لمدة طويلة منذ القرون القديمة
إلى نهاية حكم المغول ،يقول الشيخ حسين أحمد المدني:

((( حياة الشيخ عبد الحق محدث دهلوي ،خليق أحمد نظامي ،مكتبة رحمانية ،الهور1372 ،هـ ،ص:
.18
((( أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي ،صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ،ج ،1:دار الفكر ،بيروت،
 ،1991ص.240:
((( أبو الفضل األكبري ،آئين أكبري «الدستور األكبري» ،ج ،1:مطبعة نولكشور ،حيدر آباد الدكن،
 ،1956ص.35 :
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«كان التعليم في الهند مجانا من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة العليا،و كان الملوك
والحكام وأهل الخير يخصصون جزء كبيرا من عقاراتهم لمهمة التعليم والتربية،
واألمراء
ُ
كما تم وقف ربع أقليم بنغال لسداد مصاريف التعليم والتعلم.كان خمسة آالف عالم في
يدرسون في المدارس
مقاطعة روهيل كند فقط عند سقوط حكومة دلي المركزية ،كانوا ّ
(((
الدينية ويستلمون الرواتب من حكومة حافظ رحمت خان».

كان ذلك في العصر الذي كانت علوم الهندسة والفلكيات والرياضيات والطب من
ضمن المقررات الدراسية إلى جانب الفقة والتفسير والحديث وما إلى ذلك من العلوم .لم
يكن هناك أي فرق بين العلوم الدينية والدنيوية .ذكر «هملتن» في وقائع سفره عند حديثه عن
حكومة الملك أورنكزيب وأحوال ممكلته أن هناك خمسمائة كلية لمختلف العلوم والفنون
في بلد تهاتا(مدينة قديمة في السند) وضواحيها فقط.

الجدير بالذكر أن هملتن استخدم كلمة «كلية» «»collegeبدل كلمة المدرسة ،وكما ذكر
المؤرخ المقريزي :أن هناك ألف مدرسة كانت في بلدة دلي في عصر الملك شاه محمد
تغلق .وكتب كثير من المؤلفين البريطانيين أنه كانت ثمانون ألف مدرسة بإقليم بنغال قبل
االحتالل البريطاني للهند ((( .دخلت بريطانيا إلى شبه القارة الهندية تحت مظ ّلة شركة الهند
الشرقية وأنشبت أظفارها واستولت على الهند وأخذت تخ ّطط للقضاء على النظام التعليمي
في الهند وتغيير المواد الدراسية وسنذكر أهم المخ ّططات المحطمة التي قامت بها شركة
الهند الشرقية للقضاء على نظام التعليم في الهند.
نهاية النظام ال�سائد:
كتبت ما تسمى بـ»لجنة إصالح الهند»التي أسست في بريطانيا عام 1853م في إحدى
ْ
رسائلها «كانت هناك مدارس في كل منطقة أيام الهند الكبرى فبما أننا ألغينا جميع البلديات
واللجان المحلية حرم أهالي تلك المناطق من هذه المدارس ولم نقم بإنشاء أي مؤسسة
تعليمية مكانها ((( .وهكذا تم القضاء على المدارس المنتشرة في كل أنحاء البالد.
اعترف المؤرخ البريطاني الشهير وليم هنتر في كتابه «مسلمونا الهنود» لم يكن المسلمون
قبل حكمنا في الهند يتفوقون سياسيا فحسب بل كانوا متفوقين في مجال العلم والمعرفة،
فقد كانوا يمتلكون نظاما تعليميا رائعا اليمكن تجاهله ألنه كان يقوم بإعداد جيل من ذوي

((( كتاب ،كيف نهبنا ااالستعمار البريطاني صفحة رقم .42
((( نفس المرجع.
ً
((( تقرير لجنة اإلصالح إحالة إلى كتاب المستقبل المشرق للمسلمين.
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العقول العالية والممتازة كما أن أسس هذا النظام لم تكن عابثة رغم أن مبادئها وأسسها لم
تكن تطبق كما كان ينبعي تطبيقها ،وال ّ
شك أنه من أحسن النظم التعليمية التي منح المسلمين
(((
تفوقا علميا وسياسيا.
أشار وليم هنتر في مقام آخر:

« والحقيقةأننا عندما استولينا على الهند كان المسلمون أعظم مكان ًة وأعلى منزل ًة ولم
يكونوا يمتلكون عقوال ممتازة وأجساما قوية فحسب بل كانوا متفوقين في السياسة العملية
(((1
والمجاالت العلمية والفكرية».
يقول البروفيسور محمد سليم نقال عن الدكتور اشتياق حسين إن شركة الهند الشرقية
أعلنت عن استراتيجيتها التعليمة في الهند والتي تشتمل على النقاط التالية:
 1ـ من أهداف الشركة ترويج اللغة اإلنجليزية والعلوم الغربية ليقبل سكان الهند
الحضارة واألديان الغربية.

 2ـ إعداد فوج من الموظفين الذين يعرفون اللغة اإلنجليزية ليكونوا همزة وصل بين
الحكومة والسكان.
 3ـ استمرار النظام الحالي للتعليم إلى أن يتم تدريب وإعداد مجموعة من الموظفين
الذين يعرفون اللغة اإلنجليزية تفاديا للعوائق والعطل في أعمال الحكومة اليومية.

 4ـ إنهاء التعليم اإلسالمي على أية حال وإنهاء سيطرة اللغة الفارسية ،وتعزيز اللغات
(((1
المحلية لالتصال بين عامة الناس وجعل اللغة اإلنجليزية لغة رسمية بدل اللغة الفارسية.

والحقيقة أن اإلنجليز قاموا بتنفيذ هذه السياسة تدريجي ًا وقضوا على نظام التعليم القديم
حسب ظروفهم كما أسسوا بعض المدارس العربية أيضا في بعض المناطق تجنّبا من االتّهام
خرجت دفعات من
بعداوة اإلسالم ،وقد خدمت هذه المدارس حكومة اإلنجليز حيث ّ
المستشرقين.
يقول هنتر في كتابه « مسلمونا الهنود»:

((( مسلمونا الهنود ،وليم هنتر صفحة رقم 145
( ((1مسلمونا الهنود ،وليم هنتر صفحة رقم .145
( ((1بروفيسر محمد سليم «نظام التعليم والتربية في شبه القارة الهندية» نقال عن اشيتاق حسين قريشي
«التربية في باكستان» .
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«نحن استفدنا منذ بداية حكومتنا خمسا وسبعين عام ًا من هذا النظام القديم أي المدارس
اختيارالضباط إلدارة النظام الجديد في حكومتنا ،وبدأنا في
اإلسالمية في الهند حتى يتم
ّ
نفس الوقت بمشروعنا التعليمي الخاص ،فإذا تمت تربية الجيل الجديد عبر نظامنا الخاص،
فحينها تركنا نظام التعليم اإلسالمي كليا وبذلك يوجد الشاب المسلم جميع الطرق مسدودة
(((1
أمامه».
يتبين من تصريحات وليم هنتر أن من أهداف نظام التعليم البريطاني سد طرق المعاش
للمسلمين ودفعهم نحو الوحدة والعزلة وجعلهم محتاجين في المجتمع .وفي عام 1793م
تمت مصادرة األوقاف
تم تطبيق قانون أسود باسم «االستيطان الدائم لألراضي» وبموجبه ّ
والعقارات والحقول التابعة للمدارس وأصبحت ملكا لالستعمار البريطاني كما بيعت
األراضي والعقارات الثمينة التي يملكها المسلمون للمقاولين الهنودسيين بأسعار رخيصة.
عم الفقر واإلفالس بين المسلمين ودمر اقتصاد المسلمين في البالد حتى
نتيجة لذلك ّ
احتاجت األيادي العليا إلى غيرها وواجه العلماء والمشايخ أزمات مالية كبيرة ال نهاية لها.
وفي عام 1844م أصدر الحاكم لوردماردنك قانونا بموجبه تم حصر توظيف من يعرف
القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية وشاعت البطالة بين خريجي المدارس الدينية الذين ال
يعرفون إال اللغة الفارسية والعربية .
أشار بروفيسر محمد سليم في كتابه:

أصبح المشايخ العظام والعلماء الكبار غير مؤهلين حتى لوظيفة الكاتب في القطاع
الحكومي حتى ولو كان الشيخ شبلى النعماني ،والسيد سليمان الندوي .وليس هذا فقط بل
(((1
يتم ترشيح الهندوس للوظائف الحكومية.
كان ّ
تم تطبيق قانون القضاة في 1804م الذي ِأقيل بموجبه ال ُقضاة المسلمون عن
كما ّ
مناصبهم وبدأ القضاة غير المسلمين يحكمون حتى في قضايا النكاح والطالق والتراث.

أشار وليم هنتر في كتابه حول قانون االسترداد لإلنجليز وهو قانون أصدر السترداد
األوقاف من المسلمين وتحويلها إلى الحكومة:
«كانت حدود بنغال تتوسع من بورما إلى شرق بنجاب وتمت إقامة مكتب واحد فقط
لجميع هذه المنطقة الكبيرة «السترداد األوقاف» وتم تعيين مدير عام ونائبه وموظفين
آخرين وأسست محاكم خاصة تصدر الحكم الفوري ضدّ كل من يخالف أوامرهم وكان

( ((1مسلمونا الهنود ،وليم هنتر ،ص152 :
( ((1كتاب « نظام التعليم والتربية في شبه القارة الهندية» بروفيسر محمد سليم ،ص.210 :
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لهم جواسيس يتجولون في المناطق يخبرون اإلنجليز بأحوال المسلمين وكان لهم شهود
زور يستخدمونهم في كل وقت .تم تضييق الخناق على مئات العائالت القديمة و ُد ّمرت
(((1
حياتهم وأبطل االستعمار نظام التعليم الذي كان يواصل بسبب هذه العائالت الموقرة».

أخذ الحاكم العام للهند قرارا في  7مارس 1853م حول نظام التعليم القديم ،يشتمل
النقاط التالية:
 1ـ الهدف من التعليم الحكومي في الهند نشر العلوم الغربية والعلمية في الهند.

 2ـ اللغة اإلنجليزية تكون لغة رسمية في البالد.

 3ـ أن تكون لغة التدريس وجميع العلوم والفنون هي اللغة اإلنجليزية.
 4ـ لن يتم صرف أي شيئ من أموال الحكومة لصالح العلوم الشرقية .
 5ـ إلغاء جميع المنح الدراسية القديمة للطالب.

وبموجب قرار رقم  29الصادر في 1838م أصبح هذا القرار من قوانين البلد ،وهكذا تم
القضاء على اللغة الفارسية حيث فقدت قيمتها في البلد بعد أن كانت لغة البالط والمحاكم
والمصالح الحكومية األخرى إلى جانب لغة العلم والثقافة ألكثر من ألف عام .شاعت
البطالة في البلد واعتُبر مئات اآلالف ممن درسوا العربية والفارسية أ ّميين وغير مثقفين .ومن
هنا نشأ الفرق بين التعليم الديني والدنيوي واشتدّ هذا الفرق حتى وصل إلى حد خطير في
عصرنا هذا.
م�شاكل المدار�س الدينية في باك�ستان حاليا:
تعاني المدارس الدينية في باكستان من بعض المشاكل والسلبيات التي تؤثر في أدائها،
قسمنا هذه المشاكل إلى قسمين :المشاكل الداخلية والمشاكل الخارجية.
نظرا ألهميتها سوف نناقش المشاكل الداخلية أوالً.
 1ـ قلة الخبرةفي العمل اإلداري :

المدارس الدينية في باكستان هي مؤسسات تعليمية خاصة يديرها شخص واحد
ويتصورها ملكا خاصا به يتوارثها من بعده أوالده ،وهذا النوع من اإلدارة مع أن له إيجابيات
إال أن سلبياته كثيرة ،إذ يغلب االستبداد في الرأي على إدارة المدرسة وفي األغلب تكون
مصالح اإلدارة أو المدير مقدمة على جميع األمور حتى على مستوى التعليم وسير المدرسة

( ((1كتاب مسلمونا الهنديون ،مؤلف وليم هنتر صفحة رقم .158
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ومصالح المدرسين ،حيث يستغل المدير ظروف المدرسين استغالال سيئا حتى االستغناء
عن خدماتهم بسبب أو غيره ،فليس هناك أي قانون يحفظ للمدرسين والعاملين أو الطالب
حقوقهم .وهذا اللون من اإلدارة يفقد مصداقيتها لعدم التأكد من شفافية الحسابات ،ويظهر
في بعض األحيان سلوكيات سلبية أخرى مثل استغالل المدير وسائل المدرسة لمصالحه
يشوه سمعة هذه المدارس والقائمين بإدارتها.
الشخصية وهذا ّ

معظم هذه المدراس تواصل نشاطها بالتبرعات والصدقات من عامة الناس لعدم وجود
أوقاف أو موارد مالية ثابتة فإنها تواجه الكثير من المعاناة المادية ،مما ينعكس على رواتب
ثم يتأثر
األساتذة وأجور العاملين فيها ،األمر الذي يسبب التوتر بين المدرسين واإلدارة ومن ّ
أداء المدرسين وتركيز الطالب على الدراسة.
 2ـ عدم اتباع الطرق الحديثة للتدريس:

المشكلة األساسية للمدارس الدينية ليست في منهجها وال في نظامها بل في طريقة
التدريس الدارجة فيها ،فالمدارس ال تهتم بالوسائل الحديثة ،فمعظم المدارس ال تستخدم
حتى السبورة لشرح الدروس فضال عن الوسائل المتطورة مثل الحاسوب واآلالت السمعية
والبصرية الحديثة.

واألمر المهم في هذا الصدد أن الطريقة المتبعة للتدريس في هذه المدارس هي الطريقة
التلقينية من غير مشاركة من الطالب مع أن الطرق الحديثة تعطي للطالب دورا كبيرا في
العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي والسبب يرجع في ذلك لبعد هؤالء المدرسين عن
التطورات الحديثة في طرق التدريس.

المشكلة األخرى في هذا الصدد اهتمام المدارس بالقضايا التي لم تَعدْ تشغل بال عامة
تم ّت بصلةللحياة العملية واألجدر بالذكر أن
الناس في العصر الحديث أو القضايا التي ال ُ
معظم المدرسين يكتفون بمجرد نقل كالم اآلخرين بعيدا عن فهمه.
 3ـ االهتمام بالمتن بدل العلم:

ومن المشاكل في المدار الدينية في باكستان االهتمام بمتن المقررات الدراسية بدل ما
فيه من العلم ،فإن معظم المقررات الدراسية في هذه المدارس عبارة عن المتون القديمة
المختصرة التي كانت تُعدّ عالمة التفوق العلمي في عصرها مثل كافية ابن الحاجب في علم
النحو والشافية في علم الصرف وكتاب مس ّلم الثبوت في الفقه وسلم العلوم في علم المنطق
وغيرهاّ .
المدرس حل المتون والعبارات الصعبة الشبيهة باأللغاز لهذه الكتب،
هم
ّ
جل ّ
ويحاول األستاذ أن يقدّ م جميع المعاني المحتملة لتلك العبارات وأن يناقش جميع الشبه
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الواردة عليها وفي بعض األحيان يأخذ شرح خطبة الكتاب فقط عدة أشهر لكثرة القيل
والقال فيها والمباحث التي ال طائل لها بعيدا عن موضوع العلم الذي ينبغي أن يهتم به.
4ـ االختالفات الفقهية:

يعد االختالف العلمي نشاطا حيوي ًا في أوساط المثققفين لكن الخالفات الحزبية
والطائفية والمذهبية تسبب في التنافر والكراهية والبغضاء بين مختلف الفئات الدينية .وهذه
هي المشكلة األساسية في هذه المدارس التي تعطي األولوية لهذا الجانبّ .
جل اهتمام
المدرسين في هذه المدارس االنتصار لمذهبهم الفقهي التي يتبعونه وإبطال المذاهب
ٍ
لطالب من المدرسة الفكرية األخرى
اآلخرى .وال تسمح المدارس الدينية التابعة لفئة خاصة
أن يلتحق بها ويدرس أو يطبق مذهبا فقهيا غير مذهب صاحب المدرسة .فلو ناقشت طالبا
من طالب هذه المدارس في مسائل خالفية فقهية مثل قراءة الفاتحة خلف اإلمام مثال أو رفع
اليدين في الصالة تجده متقنا لجميع أنواع األدلة لمذهبه الفقهي الذي يتبعه ور ّد جميع الشبه
الواردة عليه بخالف ما إذا ناقشته في غيرها من المسائل العلمية فتجده بعيدا عن العلم كل
البعد .وهذا االتجاه يسبب في بروز أفكار متطرفة إذ تنقل هذه الخالفات إلى التفرقة والنزاع
والجدال والصراع المذهبي ثم السياسي بين مختلف الفئات.
انقسام المجتمع الباكستاني إلى مدارس فكرية متعددة مثل الديوبندية والبريلوية وأهل
الحديث وغيرها من الفرق جاء نتيجة لهذه الخالفات الفرعية التي حكمت بطبيعتها بتوزيع
المساجد وعدم السماح ألتباع المذهب اآلخر بالصالة في مساجد بعضهم البعض مع وجود
عقبات أخرى في بعض األمور واإلجراءات مع الجهات الحكومية المختصة.
5ـ مشكلة التوظيف بعد التخرج:

من المشكالت التي يواجهها طالب المدارس الدينية بعد التخرج أنهم ال يجدون
الوظائف في الدوائر الحكومية سوى التدريس في المدارس نفسها أو تولي الخطابة أو
الخريجين مشاكل اجتماعية واقتصادية والسبب
اإلمامة في مسجد .ومن هنا يواجه أغلب ّ
في ذلك أن العلوم التي يتم تدريسها في هذه المدارس لم ت ُعدْ محل االهتمام في المجتمع
ألنها تدرس العلوم األخرى التي يمكن أن توفر فرصا للتوظيف .ثم إن الحكومة ال تمنح
معادلة لشهادات هذه المدارس إال مع التصريح بأن حامل هذه الشهادة يمكن توظيفه في
مجال التدريس في نفس المجال فقط ألن معظم المدراس تروج نظامها التعليمي القديم
الذي ال يقتضي احتياجات العصر الحديث وال يالئم مقتضى الحال .ومن هنا يجد الخريج
نفسه أمام طريق مسدود بعد تخرجه.
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الم�شاكل الخارجية:
 .1فقدان الثقة بين المدارس الدينية والحكومة:

شكل مجلس األمن القومي الباكستاني برعاية الحكومة لجنة لمراجعة أحوال المدارس
الدينية وقرر المجلس أن هدف هذه اللجنة هو «تحسين ظروف المدارس الدينية وإيجاد
تعرض الستقالليتها
طرق لدمج المدارس الدينية في نظام التعليم الحكومي من غير ّ
وقراراتها» وكأن المشكلة في نظر الحكومة هي انفصال نظام التعليم الديني عن نظام التعليم
وأول حل اقترحته هو إنشاء هيئة تعليمة لإلشراف على المدارس الدينية باسم(  (�Ma
العام ّ
 )drasah Education Boardكما تولت هذه الهيئة مهمة وضع المناهج الدراسية للمدارس
الدينية .وأعلنت الحكومة تسجيل المدارس الدينية لدى هذه الهيئة غير أن معظم المدارس
لم تلب نداء الحكومة واعتبرتها ضربة الستقالليتها ولم تقم بالتسجيل لديها ولكن بعد
أحداث الحادي عشر من سبتمبر تغيرت سياسة الحكومة الباكستانية تجاه المدارس الدينية
وبدأت تضغط عليها.
اعتبر أصحاب المدارس الدينية هذه الخطوة محاولة فتح المجال للتدخل في شؤون
المدارس ومن ثم ذريعة للتغير في مناهجها وإخراج بعض العلوم منها بينما أعلنت الحكومة
أنها تريد إصالح أحوال هذه المدارس فقط وال نية لها للقضاء عليها أو السيطرة عليها.
ولكن المدارس الدينية لم تطمئن لمبادرات الجهات الحكومية وهناك أسباب ملحوظة
أخرى النعدام الثقة بين الجانبين منها:
 .2دعاية رفض التسجيل من قبل المدارس:

تم نشر هذه الدعاية في باكستان من قبل الحكومة أن المدارس ترفض تسجيلها ولكن
المدارس لم ترفض هذا في يوم من األيام فقد لوحظ أن الجهات الحكومية المختصة تستلم
طلبات كثيرة كل يوم لتسجيل المدراس إال أن الحكومة جعلت إجراءات التسجيل صعبة
شرطت على المدارس الحصول على إذن كتابي من األجهزة األمنية التي تقوم
جدا حيث
ْ
باستفسارات غير متعلقة بالدراسة وجمع معلومات شخصية ألصحاب المدارس حتى
أسماء األخوة واألخوات وأرقام هواتفهم وهذا ما يؤدى إلى قلق وإزعاج ألهل المدارس.
 .3اتهام المدارس باستالم األموال من خارج البلد:

المدارس الدينية في باكستان تواصل مسيرتها بالمساعدات والتبرعات التي تجمعها
من المحسنين ،ولكن تثير شبهات واتهامات من قبل الخصوم حول تمويلها من الجهات
الخارجية .ولكن الذي يعرف المدارس يدرك أن هذه تهم غير حقيقية وقد اعترف بذلك

رونأ دجاس خيشلا /ةنكمملا لولحلاو لكاشملا ،يميلعتلا ماظنلا:ناتسكاب يف ةينيدلا ساردملا

455

وزير الداخلية شودري نثار أحمد علنا في المؤتمر الصحفي الذي عقد في  8سبتمبر 2015م
فقد ذكر أن اثنين وثالثين مدرسة من عشرات اآلالف فقط تتلقى المساعدات األجنبية(.((1
والجدير بالذكر أنه ال ُيسمح للمدارس بفتح حساباتها الخاصة في البنوك مع أن هذا في
صالح الحكومة لمراقبة حساباتها.
تحظى المؤسسات األخرى في باكستان بعد رعايتها للقوانين واللوائح الحكومية
بتسهيالت مناسبة من قبل الحكومة ولكن المدارس الدينية مع أنها تطبق جميع لوائحها
ال تزال تواجه العديد من المشاكل في هذا الصدد والحكومة ليست جادة في حل قضايا
المدراس الحقيقية.
 .4ازداوجية النظام التعليمي:

نظام التعليم في باكستان ينقسم إلى نوعين :منهج تتبعه المدارس الحكومية ومنهج
اتخذته المدارس الدينية وهذا التقسيم على أساس الفرق بين الدين والدنيا فمنهج المدارس
الدينية سمي التعليم الديني واآلخر الدنيوي وهذا التقسيم في المنهجين اللذين يختلفان في
أسسهما وأهدافهما ونتائجهما أدى إلى تقسيم المجتمع.
اإلسالم يضع األسس والضوابط لجميع مجاالت الحياة .والغرب في عصرنا هذا يعبد
العقل حتى ُيخرج الوحي من موارد العلم ،لذلك تم االعتراف بالعلوم الدنيوية فقط حيث
تفرعت العلوم إلى المادية والدينية فروعا مستقلة .وظهر التساؤل على العلوم الدينية مما
أدى إلى اقتصار أداء ومهام هذه العلوم الدينية في دائرة المساجد والمدراس .الحل األمثل
حسب رأي سيد أبو الحسن الندوي هو المنهج المشترك لجميع المؤسسات التعليمية حتى
مرحلة المتوسطة مع التركيز األكثر على الجانب الديني ثم التركيز في المراحل العليا على
(((1
المواد الجغرافية والتاريخية واللغة األنجليزية.
 .5الحرب على اإلرهاب والمدراس الدينية:

ومن المشاكل الكبيرة التي تواجهها المدارس الدينية هي اتهامها من قبل الغرب وأتباعهم
في البلد بالتورط في اإلرهاب .بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تعرضت المدراس
لحملة شرسة من وسائل اإلعالم الغربية بأن لها عالقة بالعنف واإلرهاب وقد اشتدت
هذه االتهامات بعد الغزو األمريكي ألفغانستان .يرى المتهمون أن المدارس الدينية ترعى
( ((1الصفحة الرسمية لوفاق المدراس العربية.
( ((1كتاب « المدارس الدينية والمنهج ونظام التعليم ومقتيضات العصر الحديث ،مؤلف حافظ حقاني
ميان قادري.
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اإلرهابيين والجهاديين وتقوم بتدريبهم ولكن لم تُعثر على مدرسة واحدة حتى اآلن تقوم
على تدريب وتجنيد المسلحين.

وقد اعترف وزير الداخلة في مؤتمر صحفي الذي ُعقد في  13فيبراير عام 2016م أن
(((1
المدارس التمت بصلة لظاهرة اإلرهاب بل إنها وعلى نقيض ذلك تعرقل مسيرته .
الحلول الممكنة:
ال يوجد عائق إال وله سبيل للخروج منه وال مشكلة إال ولها حل ،وال يتطلب ذلك
إال ِ
الجدّ واإلخالص والتشاور مع التخطيط الصائب والوعي الجيد للتحديات واالستعداد
التام للتغلب عليها والتحكم فيها .وفيما يلي بعض االقتراحات للتغلب على المشاكل التي
تواجهها المدارس الدينية في باكستان:
* ال تكفي النية الخالصة لألداء اإلداري الجيد وال يعتمد العمل اإلداري على القدرات
والمواهب فحسب وإنما يحتاج ذلك لتدريب مهني تقوم به مؤسسات متخصصة ،لذلك
ينبغي االستفادة بها في مجال اإلدارة كما يجب إقامة دورات تدريبية يشارك فيها جميع
المدرسين واإلداريين والقائمين بأعمالها.
منسوبي المدارس من
ّ

* مضى وقت «قراءة الشيخ أو القراءة على الشيخ» وما إلى ذلك من طرق التدريس وحان
وقت االستفادة من طرق التدريس والوسائل المساعدة الحديثة مثل الحاسوب وشبكة
االنترنت وتجهيز القاعات الدراسية بأدوات حديثة ووسائط متعددة لتلبية حاجات
الطالب.
* وضع خطة مالية قوية للقضاء على المشاكل االقتصادية والبحث عن األوقاف كمورد
مالي ثابت للمدارس الدينية ،وإقامة دوارت قصيرة وورش األعمال مقابل رسومات
تساعد في سداد المصاريف .كما يجب وضع ميزانية سنوية كاملة لكل مدرسة وااللتزام
بتوزيع النفقات اإلدارية ومصاريف البناء حسب الميزانية وعدم المخالفة لذلك.
* إن المدارس الدينية في حاجة ماسة إلى تطوير عالقاتها الطيبة مع عامة الناس وينبغي
إضافة علم النفس واألخالق إلى المقررات الدراسية تلبية لمتطلبات العصر الحديث.
ويجب تجنب المسائل الخالفية قدر اإلمكان وإذا لزم األمر فينبغي أن يكون على قاعدة
أن «رأيي صحيح يحتمل الخطأ ورأي غيري باطل يحتمل الصحة» .

( ((1الموقع الرسمي «دي تائمزآف باكستان
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* على الرغم من أن المذاهب الفقهية لها دورها وأهميتها في مجال البحث العلمي ولكن
البالد تحتاج حاليا إلى نشر فكر التسامح والتقارب والوئام والوسطية ونبذ الطائفية
والفرقة والنزاعات والبعد كل البعد عن الغلو والتطرف لجلب عواطف الناس كما يجب
ضرورة االحترام للعلماء والقادة ورجال الدّ ين.
* وضرورة إقامة العالقات الجيدة وعقد جلسات المفاوضات بين الحكومة والمدراس
القوة.
الدينية وصوالً لحل المشاكل التي تعاني منها المدارس دون اللجوء إلى لغة ّ
هناك خمسة مجالس ومنظمات مختلفة تدير المدارس الدينية ولها اتحاد باسم «اتحاد
تنظيمات المدارس الدينية» تقوم بالتفاوض مع الحكومة للوصول إلى حل مقبول
للمشاكل الموجودة بين الحكومة والمدراس وقد عقد دورات عديدة من الجلسات مع
المسؤولين في الحكومة وتم تشكيل لجان متعددة مازالت تعمل من أجل الوصول إلى
الحل .وبهذا سوف تتمكن المدارس من إزالة الشبهات والتهم الموجهة إليها وبالتالي
سيمهد الطريق لتسجيل المدارس الدينية الحكومة.

واقع التعليم الشرعي في باكستان
مزاياه ومشاكله ومتطلباته
األستاذ محمد ياسين ظفر


الحمد ﷲ رب العالمین والصالة والسالم علی سید أالنبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی ٓاله
واصحابه ٔاجمعین ،وبعد:

ٔاشکرالله سبحانه وتعالى ؤاحمده علی نعمة اإلسالم وعلی بعثه محمد ًا رسوالً إلینا ورحمة
للعالمین الذی ٔانزل علیه الکتاب هدی وموعظة للمتقین وجعلنا من ٔامة محمد ﷺ ووفقنا لخدمة
اإلسالم والمسلمین .
جاء اإلسالم بما یحتاج إلیه البشر فی دینهم ودنیاهم وفی عباداتهم ومعامالتهم وفی شتی
المجاالت ومختلف نواحی الحیاة فهو منهج للحیاة البشریة بکل مقوماتها .وبجانب ذلک تحدیات
کثیرة فی عصرنا هذا التی تواجهها أالمة اإلسالمیة منها سیاسیة واقتصادیة وعسکریة وفکریة
وتعلیمیة ومن ٔاهمها ماتواجه أالمة فی مجال التعلیم الشرعی فی الدول اإلسالمیة.

ومن المعلوم ٔان بعد الحرب العالمیة الثانیة عند ما تحررت الدول اإلسالمیة من الغرب .کان
المسلمون فی ٔاشد االحتیاج إلى تعلیم العلوم الشرعیة  .لکن الحکومات فی ذلک لم تهتم بذلک .
وفی ذاک الوقت قام بعض الزعماء وقادة المسلمین والمفکرین بفتح المدارس الدینیة لتعلیم
العلوم الشرعیة وتربیة ابناء المسلمین فی ضوء الکتاب والسنة وکان لها ٔاثر ملموس فی المجتمع
اإلسالمی  .ولکن وجدت المشاکل فی هذا المجال وخاصة فی باکستان ٔالن وسائل اإلعالم العالمی
قدمت صورة سیئة لهذه المدارس والمراکز اإلسالمیة واتهمتهابعملیة اإلرهاب والتطرف والحقیقة
علی عکس ذلک .وقد وجدت فرصة سعیدة إلیضاح هذه المفتریات وتقدیم الصورة الحقیقیة
للمدارس الدینیة عن طریق هذا البحث العلمی واخترت الموضوع «واقع التعلیم الشرعی :مزایاه
ومشاکله ومتطلباته» وقسمته إلى اربعة مباحث وکل مبحث مشتمل علی ثالثه فصول ان شاء اﷲ.
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المبحث االول  :التعلیم ال�شرعی:
الف�صل االول  :تعریف العلم
الشی علی ما هو علیه إدراک ًاجازم ًا وضده الجهل.
( )1هو إدراک
ٔ

( )2التعلیم هو العملیة المنظمة التی تمارس من قبل المعلم ،بهدف نقل المعارف المهاراتیة
إلى الطلبة وتنمیة اتجاهاتهم نحوها.

( )3تعریف العلوم الشرعیة :بٔانه تعلیم العلم الواحدٔاواکثر من العلوم الشرعیة التی تتضمن
القرٓان الکریم وعلومه والحدیث الشریف وعلومه والفقه ؤاصوله والعقیدة اإلسالمیة والسیرة
النبویة ؤاسالیب الدعوة والخطابة.
الشرع :یقصدبه الشریعة اإلسالمیة وهی ما تتفرع عن القرٓان الکریم والسنة النبویة .

والعلوم الشریعة :هی العلوم التی تفرعت عن الکتاب والسنة کتفسیر القرٓان الکریم وعلومه
والحدیث وعلومه والعقیدة والفقه ؤاصوله واللغة العربیة.

القاری بان المراد من التعلیم الشرعی هو ما یتعلق بالقیم
المراد من التعلیم الشرعی :ربما یفهم
ٔ
وأالعمال المرتبطة بالرساالت السماویة المختلفة ،ولکن نوضح صراحة بان المراد من التعلیم
الشرعی «تعلیم علوم الشرع اإلسالمی» وهی علوم القرٓان الکریم وعلوم الحدیث الشریف،
والعقیدة والفقة والسیر والمغازی واللغة العربیة واضافة إلى ذلک العلوم التی الیمکن بدونها فهم
الکتاب والسنة.
ب :المراحل التعلیمیة:

المراد من مراحل التعلیم هی الفترات الزمنیة التی یتم فیها التعلیم کاالبتدائیة والثانویة والعالیة
والعالمیة.
توجد هناک المراحل التعلیمیة المختلفة منها :الحضانة ،التمهیدی ،الروضة .االبتدائی
والمتوسطة إلى ٓاخرهذه المراحل کما ان هذه المراحل تنقسم إلى ثالثة ٔاقسام المرحلة أالولی
التٔاسیسیة والمرحلة الثانیة التوجیهیة والمرحلة الثالثة التخصصیة.

وفی باکستان تتم الدراسة بالمدارس الدینیة فی ٔاربعة مراحل رئیسیة وهی الثانویة العامة لمدة
سنتین .الثانویة الخاصة لمدة سنتین ،المرحلة الجامعیة  :العالیة لمدة سنتین  .والعالمیة لمدة سنتین.

یقبل الطالب فی الثانویة العامة بعد إتمام الدراسة المتوسطة الحکومیة لمدة ثمانیة سنوات،
ثم یقبل فی القسم الثانوی وتتم الدراسة لکل مرحلة من مراحل التعلیمیة من الثانویة العامة إلى
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العالمیة فی مدة سنتین سنتین فتکمل الدراسة فی ست عشرة سنة وتعادل هذه المدة مع المدارس
مستوی ماجستیر.
والجامعات الحکومیة علی
ٰ

الثانویة العامة  :وهی المرحلة أالولی لدراسة العلوم الشرعیة وتکون فیها الترکیز علی العقیدة
الصحیحة والثقافة اإلسالمیة وٓادابها والسیرة النبویة وقواعد النحو والصرف وتصحیح قراء ة
القرٓان الکریم وتدریس ترجمة معانی القرٓان الکریم من السور التی تذکرفیهاقصص أالنبیاء من
سورة یونس إلى سورة الکهف.وکذلک ترجمة ٔاحادیث بلوغ المرام مع الشرح الوافی .والثانویة
العامة هی بوابة لدخول الطالب إلى المرحلة الجامعیة .

الثانویة الخاصة  :وهی المرحلة الثانیة لدراسة العلوم الشرعیة ویکون الترکیز فیها بتدریس ٓایات
أالحکام من سورة البقرة إلى سورة التوبة مع المواد التالیة.
 .1مشکوة المصابیح .الجزء أالول (الترجمة والشرح وبیان الحکم علی ٔاحادیثها من الصحة
والضعف)
ٔ .2اصول الحدیث ( المقرر فی المصطلح )
 .3الفقه ؤاصوله ( مبادیات هذا العلم )

 .3التاریخ اإلسالمی (الخلفاء الراشدون )
 .4قواعد النحو والصرف

العالیة  :وهی المرحلة الثالثة من المراحل التعلیمیة فی المدارس الدینیة  .تدرس فیها تفسیر
الجاللین وسنن ٔابی داود .والفقه اإلسالمی ؤاصوله

الف�صل الثانی� :أهمیة التعلیم ال�شرعی :
إن اﷲ قد فرض علی اإلنسان ٔامورا وواجبات ال بد من تعلمها والتعرف بها حتی یستقیم ٔامره.
ومن ٔاهمها العقیدة الصحیحة کا لتوحید والرسالة واإلیمان بالکتب السماویة وبالیوم أالخر وغیر
ذلک .والعبادات کالصالة والصیام والزکاة والحج من استطاع الیه سبیال ،والمعامالت کا لتجارة
وأالمانة والصدق وأالخالق الحسنة وآالداب والحقوق والواجبات.

تعالى
ؤایض ًا من میزة المسلمین هو التواصی بالحق ،أالمر بالمعروف والنهی عن المنکر لقوله
ٰ
ََْ ْ َ َ ُْ َ ُْ ُ َ
َُْ َ َْ ْ
ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ َّ
هلل ﴾ وهذه
﴿ كنتم خي َر أم ٍة أخ ِرجت لِلن ِ
اس تأم ُرون بِالمع ُر ِ
وف َوتنهون ع ِن المنك ِر َوتؤ ِمنون بِا ِ
أالمور ال تتم بدون علم فیجب طلب العلم ٔاوالً ثم العمل به ثانی ًا ثم نشره.
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ومما الشک فیه ٔان نشرالعلم والدعوة إلى الخیر وأالمربالمعروف والنهی عن المنکر ال تتم
دون مقارعة الجهل والباطل والوقوف فی وجه اإلنحراف والبدع والضالل ،وکان البدّ من علماء
ودعاة مٔوهلین لالصالح والدعوة علی بصیرة .ولهذا جاء اإلهتمام بالعلوم الشرعیة التی هی وسیلة
لالستقامة مع اﷲ وإحسان عبادته وإخالص التوجه الیه والوفاء بالعهد وأالمانة وحسن المعاشرة.
ان هناک ٔامر خطیر جدا فی بلدنا وهی الغفلة واالستهانة بتعالیم اإلسالم واالنحراف عن حقیقة
التصور والسلوک القویمین السلیمین ،والمحاوالت الشیطانیة العلمانیة إلقصاء الدین عن حیاة
الناس فکر ًا ومنهجا ،وإضعاف الوالء ﷲ والبراء عن الشیطان  .ولمواجهة تلک أالخطار وغیرها،
البد من صحوة تعیدللناس وأالمة ٔامجادهم ،االمر الذی یعنی الحاجة للتعلیم الشرعی ،حیث یوجه
ٔاهل العلم الشرعی ٔافراد الصحوة یبعدونهم عن المزالق والمخاطر والتطرف.

اق�سام العلوم ال�شرعیة:
نقسم العلوم الشرعیة إلى قسمین  .أالول  :العلوم اإلسالمیة ( أالصلیة ) هی العلوم التی
یتم استخراجها مباشرة من القرٓان الکریم والسنة النبویة المطهرة وإجماع المسلمین من العقیدة
والتفسیر والفقه.
الثانی  :العلوم آاللیة هی العلوم المساعدة التی تساعد وتخدم العلوم اإلسالمیة أالساسیة مثل
ٔاصول الفقه ؤاصول التفسیر والحدیث ،والقواعد الفقهیة واللغة العربیة .
ب  :أالهداف السامیة للتعلیم الشرعی:

أالهدف جمع الهدف وهوکل مرتفع او ما تتوجه الیه السهام.

مفهوم االهداف :هو ما یسعی الیه الفرد من ٔاجل تحقیقه ٔاو هو النتیجة الحاسمة التی یسعی الیها
الفرد بشکل عام للوصول إلیها علی الدوام فهو غایة کل عمل إذ ٔانه ال یوجد عمل بالهدف.
لما ذا نحدد أالهداف:

إن لکل فرد من أالفراد إتجاهات خاصة واهتمامات معینة تختلف من شخص إلى شخص یتمیز
البعض بمواهب ال نجدها عند آالخرین فلذلک یجب علینا ٔان نختار ٔاهدافنا بعنایة حسب العمل
سواء کان فی التعلیم والتربیة وغیر ذلک .فمن ٔاولویاتنا قبل بدء العمل تحدید أالهداف المفیده
الجیدة التی توصلنا إلى الغایة بدون توقف وضیاع وقت  .وان یکون الزمان محددا وواقعی ًا وقاب ً
ال
للتحقیق.
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الأهداف المتنوعة:
سبق ٔان ذکرنا ٔان التعلیم الشرعی لها ٔادوارومراحل مختلفة مثل الثانویة والعالیة والعالمیة
فکذلک أالهداف یختلف بعضها من بعض.
ٔاهداف المرحلة الثانویة:

( )1تدریس العلوم أالساسیة کا لقرٓان الکریم وترجمة معانیه وأالحادیث الشریفة.

( )2تحقیق الوالء والبراء ﷲ وحده وجعل أالعمال خالصة لوجهه ومستقیمة علی شرعه فی
کافة جوانبها.
( )3دعم العقیدة اإلسالمیة التی تسقیم بها نظرة الطالب إلى الکون واإلنسان والحیاة.
( )4ترسیخ القیم الدینیة والسلوکیة فی نفوس الطلبه وإبراز قدراتهم الخف ّیة.
ٔاهداف المرحلة العالیة:

تعالى ومتابعة السیر فی تزوید الطالب بالثقافة اإلسالمیة التی
( )1تنمیة عقیدة الوالء والبراء ﷲ
ٰ
تعالى وعن ٔامة اإلسالم لتکون ممارساته العلمیة والعملیة نافعة ومثمرة.
تشعره بمسٔوولیاته ٔامام اﷲ
ٰ
( )2تکوین الوعی اإلیجابی الذی یواجه به الطالب أالفکار الهدامة واإلتجاهات المنحرفة.

( )3إتاحة الفرصة ٔامام التابعین للدراسات العلیا فی التخصصات العلمیة فی العلوم الشرعیة.
أالهداف العامة للتعلیم الشرعی:

( )1تعلیم الکتاب والسنة باعتبارهما مصدرین ٔاساسیین للشریعة اإلسالمیة الغراء وفقا لفهم
الصحابة والتابعین لهم باحسان رضی اﷲ عنهم ٔاجمعین.
( )2تدریس العلوم اإلسالمیة الخادمة للکتاب والسنة.

( )3تدریس اللغة العربیة وعلومها وٓادابها وممارسة الطالب للنطق والکتابة بهدة اللغة الغالیة.

( )4تربیة ٔابناء المسلمین تربیة دینیة وتثقیفهم علمیا وفکریا لیقوموا بمهمة الدعوة إلى اﷲ علی
بصیرة.

( )5إعداد العلماء الراسخین والکتّاب اإلسالمیین المتزنین فی الفکر المتمیزین بالوعی
والبصیرة .الداعین إلى اﷲ بالحکمة الجادین إلحیاء معالم اإلسالم .الساعین إلعادة المجد
اإلسالمی بنشر رسالة اإلسالم الخالدة فی جمیع ٔانحاء المعمورة.
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( )6یدرس التعلیم الشرعی فی المدارس بهدف مساعدة الطالب فی بناء شخصیة متوازنة
تتکامل فیها المعرفة الدینیة لیصبح ملتزما ومسا هم ًا فی تطویر المجتمع نحو أالفضل.

( )7تنمیة العواطف والمشاعراإلسالمیة لدی المتعلم والتعوید علی آالداب اإلسالمیة العامة،
وتزویده بعض المعلومات اإلسالمیة اإلساسیة.

( )8حث المتعلم علی اإللتزام بالدین الحنیف فکر ًا وسلوک ًا ،والترکیز لبناء شخصیته شخصیة
دینیة قویة منفتحة ؤان یکون داعیة إلى اإلسالم.
( )9تدریس فقه الواقع وتفهیمه للدارسین وتنمیة استعدادهم الستنباط المسائل من الکتاب
الصالح لحل قضایا المسلمین.
والسنة علی فهم السلف
ٰ

( )10تشجیع العلماء الراسخین وطالب العلم الذین لدیهم الکفاءة العلمیة باعطاء المنح
الدراسیة حتی تستکملوا دراستهم العلیا فی العلوم الشرعیة.

الف�صل الثالث  :الفرق بین التعلیم ال�شرعی والع�صری:
والیخفی علی ٔاهل العلم ٔان فی صدر اإلسالم کان التعلیم الشرعی هو التعلیم أالساسی فی
القرون الثال ثة أالُول کانوا یتعلمون ویتدارسون العلوم اإلسالمیة علوم الکتاب والسنة المطهرة
ویهتمون بذلک اهتماما بالغا وباالضافة إلى العلوم الخادمة للقرٓان والسنة النبویة ،مع هذا االهتمام
کانوا یتعلمون بعض اللغات مع اللغة العربیة ،ؤایضا کانوا یدرسون بعض العلوم النافعة مثل علم
الفلکیات وعلم البحر ،وعلم الزراعة وکما ٔانهم کانوا یمارسون التجارب الطبیة والهندسة ولکن
هذه العلوم ما کانت منفصلة عن التعلیم الشرعی بل کان دراسة هذه العلوم النافعة المفیدة تحت
ظل التعلیم الشرعی.
وبعد الثورة أالوروبیة فی القرن العشرین وسیطرة اإلستعمار علی البالد اإلسالمیة خاصة
توغلهم فی نظام التعلیم .فغیروه تماما حسب ٔامنیتهم الن ٔاغلبیة البلدان اإلسالمیة کان نظامها
وومناهجها الدراسیة قبلهم علی خطوة سلیمة  .فهم فرقوا بین التعلیم الشرعی والتعلیم العصری.
ٔاما التعلیم الشرعی فٔاخرجوه من واجبات الحکومة وصار بید العلماء الصالحین الذین یبذلون
جهودهم المبارکة ومساعیهم لنشره بمساهمة ٔاصحاب الخیروالمحسنین  .ؤاما التعلیم العصری
فقدبقیت تحت کفالة الحکومة وهی تنفق المبالغ الهائلة لنشره .هکذا وجد التفریق بین التعلیمین.

وال یخفی علی ٔاحد ان هناک مناقشة بین العلماء .ما هو العلم ؟ هل یطلق العلم علی التعلیم
الشرعی فقط .ام لها صلة مع العلوم العصریة ؟ فمن المناسب ان نقدم ٓاراء وخواطر العلماء أالجالء
تعالى فی إحیاء العلوم .
الذین بینوا المسٔالة .قال أالمام ابو حامد الغزإلى رحمه اﷲ
ٰ
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«بیان العلم الذی هو فرض کفایة :إعلم ٔان الفرض ال یتمیز عن غیره إال بذکر ٔاقسام العلوم،
والعلوم باالضافة إلى الغرض الذی نحن بصدده تنقسم إلى شرعیة وغیر شرعیه ،ؤاعنی بالشرعیة
ما استفید من أالنبیاء صلوات اﷲ علیهم وسالمه ،وال یرشد العقل الیه مثل الحساب ،وال التجربة
مثل الطب والسماع مثل اللغة.

فالعلوم التی لیست بالشرعیة ،تنقسم إلى ما هو محمود وإلى ما هو مذموم وإلى ما هو مباح،
فالمحمود ما یرتبط به مصالح ٔامور الدنیا کالطب والحساب ،وذلک ینقسم إلى ما هو فرض کفایة
وإلى ما هو فضیلة ولیس بفریضة ؤاما فرض الکفایة فهو علم ال یستغنی عنه فی قوام ٔامورالدنیا
کالطب إذ هو ضروری فی حاجة بقاء أالبدان وکالحساب فإنه ضروری فی المعامالت وقسمة
الوصایا والمواریث وغیرهما .وهذه هی العلوم التی لوخالالبلد عمن یقوم بها حرج ٔاهل البلد وإذ
ٔاقام بها واحد کفی وسقط الفرض عن آالخرین.
ومن المعلوم ان علم الدنیوی ( العصری ) إذا کان محمودا فهو مطلوب لینتفع به وال مانع عند
اإلسالم من تحصیله ؤاما التعلیم الشرعی فهو واجب تحصیله علی کل مسلم .لقوله علیه الصالة
والسالم «طلب العلم فریضة علی کل مسلم »
وتعالى لقوله « َي ْر َف ِع ال َّل ُه ا َّل ِذي َن آ َمنُوا
وال شک بٔان التعلیم الشرعی له درجات عندالله سبحانه
ٰ
ِمنْكُم وا َّل ِذين ُأوتُوا ا ْل ِع ْلم درج ٍ
ات َوال َّل ُه بِ َما َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌير » .وکذلک العلم الدنیوی التی تحتاج إلیه
َ ََ َ
َ
ْ َ
أالمة له درجات.فإذا کانت نیة حامل هذا العلم خالصة ؤاراد باستخدام هذا العلم نفع نفسه ٔاونفع
آالخرین فیکون من المٔاجورین إن شاء اﷲ  .کما جاء فی فتاوی اللجنة الدائمة.

«کل علم دینی مع وسائله التی تعین علی إدراکه داخل فیما یرفع اﷲ ،من علمه وعمل به ،مخلصا
له ،عنده درجات وانه مقصود بالقصد أالول  .وکل علم دنیوی تحتاجه أالمة وتتوقف علیه حیاتها
کالطب والزراعة والصناعة ونحوها .داخل ٔایض ًا إذا حسنت النیة ؤارادبه متعلمه والعامل به نفع
األمة اإلسالمیة ودعمها ورفع شٔانها وإغنائها عن دول الکفروالضالل لکن بالقصد الثانی التابع
ودرجات کل متفاوتة تبعا لمنزلة ذلک من الدین وقوته فی النفع ودفع الحاجة.
وخالصة الکالم هناک فرق واضح بین التعلیم الشرعی والتعلیم العصری ٔاما التعلیم الشرعی
فهو التفقه فی الدین یحتاج إلىه کل مسلم لیکون علی معرفة تامة من العقیدة الصحیحة والعبادات
والحالل والحرام والحقوق والفرائض وآالدٓاب وجمیع أالمور الدینیة  .ؤاما التعلیم العصری
فهو معرفة الکون وأالبدان کالطب والهندسة والحساب والتکنالوجیا تحتاج الیه أالمة ٔایض ًا لکن
بالقصد الثانی التابع.
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المبحث الثانی  :مزایا التعلیم ال�شرعی
الف�صل االول :ف�ضل التعلیم ال�شرعی فی �ضوء الكتاب وال�سنة و�أقوال ال�سلف
ال�صالح:
التعلیم الشرعی واجب علی کل مسلم کما ورد فی الحدیث عن ٔانس بن مالک قال قال رسول
اﷲ ﷺ « طلب العلم فریضة علی کل مسلم .والمراد بهذا العلم « العلم الشرعی » کما ذکر بعض
تعالى قال «العلم یطلق علی ٔاشیاء کثیرة ولکن عند
العلماء منهم سماحة الشیخ ابن باز رحمه اﷲ
ٰ
علماء اإلسالم .المراد بالعلم هو :العلم الشرعی وهو المراد فی کتاب اﷲ وسنة رسوله ﷺ علی
االطالق ».
وجب إذ ًا علی کل مسلم ٔان یتعلم العلم الشرعی ٔالن اﷲ ٔاوجب علیه من ٔاعمال ؤاحکام یجب
علیه ٔان یتعلم ما یقوم به هذا العمل وهذا الحکم ٔالن« ما ال یتم الواجب إالبه فهو واجب » مصداقا
لهذا أالصل نری ٔان الصالة واجبة فتعلم ٔاحکام الصالة واجب ،کان هذا الواجب الیقوم اال بتعلم
هذه األحکام .

ؤایض ًا هناک رٔا ی ٓاخر  .مثل رٔای إسحاق بن راهویه قد وافق رٔایه ابن عبدالبر قال « قد ٔاجمع
امری فی حاجته نفسه ،ومنه ما هو فرض علی
العلماء علی ٔان من العلم ما هو فرض متعین علی کل
ٔ
الکفایة  .إذا قام به قائم سقط فرضه عن ٔاهل ذلک الموضع.... .
هناک ٓایات واحادیث کثیرة ترغب علی طلب العلم وتحث علیه.
ُ
ُْ ْ ْ ََ َ ْ ََ ُ ََ ْ ُْ َ ْ ْ
وت َخيْ ًرا َكث ً
ك َم َة َف َق ْد أ َ
يرا َو َما
ٓایات القرٓان الکریم ﴿ يؤ يِت ال ِحكمة من يشاء ومن يؤت ال ِح
ِ
يِ
َ َّ َّ ُ ّاَ ُ ُ لأْ َ ْ َ
اب ﴾ .والمراد من الحکمة کما ذکره ٔابو جعفر ُیوتی اﷲ اإلصابة فی القول
يذكر ِإل أولو ا لب ِ
والفعل  :وقال بعضهم « الحکمة » التی ذکرها فی هذا الموضع هی القرٓان والفقه به :وقال عبدالله
بن عباس رضی اﷲ عنهما فی قوله  :من ُیٔوت الحکمة فقد ٔاوتی خیرا کثیرا :یعنی المعرفة بالقرٓان
ناسخة ومنسوخة ومحکمة ومتشابهة ومقدمة ومٔوخرة وحالله وحرامه ؤامثاله وإذا ٔارادالله بالعبد
خیرا یٔوتیه .
وهکذا ورد فی الحدیث عن معاویة بن ابی سفیان رضی اﷲ عنهما قال قال رسول اﷲ ﷺ « من
یردالله به خیرا یفقهه فی الدین» ،فالخیر الکثیر الحقیقی هو فقه الدین وهو من نعم اﷲ تعالی ٰ.وإذا
ٔاراد اﷲ عزوجل بالعبدخیرا یزینه بالعلوم الشرعیة.
للعلم الشرعی فضل کبیر ومکانة عظیمة فی اإلسالم فٔاول آالیة التی نزلت علی نبینا محمد ﷺ
َ َّ
َ َ َ َ
کانت تحث علی القراء ة والعلم  .قال اﷲ عزوجل ﴿اقْ َرأْ ب ْ
اس ِم َر ّبِك ال ِذي خل َق .خل َق اإلنسان ِم ْن
ِ
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َ ْ ْ
َ لأْ َ ْ
َّ
َ َّ َ ْ َ َ َ َّ
َ َ
َ َ ْ َ َ ّاَ َّ
.عل َم اإلنسان َما ل ْم يعل ْم  .كل ِإن اإلنسان ليَ ْطغى .
َعل ٍق .اق َرأ َو َر ُّبك ا ك َر ُم  .ال ِذي علم بِالقل ِم
َْ َ ُ ْ ْ
استَغنَى﴾ . .
أن رآه
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ َ ًْ َ ْ
َُُ
َّ
حيَيْنَ ُاه َو َج َعلْنَا لَ ُه نُ ً َ ْ
اس ك َم ْن َمثله فِي
وقوله عزوجل ﴿ :أومن كان ميتا فأ
ورا يم ِشي بِ ِه فِي الن ِ
َْ َ َ َ ُّ َ ْ َ
َْ َ َ
َ َ َ ُ ََُْ َ
ُّ ُ َ
ار ٍج ِمنها كذلِك ز ِين لِلكافِ ِرين ما كانوا يعملون ﴾
الظلم ِ
ات ليس بِخ ِ
َ
َ َ
﴿أ َو َم ْن كان َميْتًا﴾ ظلمات الکفر والجهل والمعاصی فٔاحییناه بنور العلم واإلیمان والطاعة إذا

نور العلم ٔاقوی من الجهل والضالل .فضل البشر علی المالئکة وسائر المخلوقات بالعلم الذی
َ ْ لاَ َ َ َ َ
َ َ َّ َ َ َ لأْ َ ْ َ َ ُ َّ ُ
اء كل َها ث َّم َع َر َض ُه ْم َعلى ال َم ئِك ِة فقال
علم اﷲ ٓادم علیه السالم قال تعالى ﴿وعلم آدم ا سم
أَنْبئُون بأَ ْس َما ِء َه ُؤلاَ ِء إ ْن ُكنْتُ ْم َصا ِد ِق َ
ين ﴾
ِ
ِ يِ ِ
ًْ
ْ
ُ
ّ ْ
و یکفینا فی فضل العلم « الدعا » الذی علم اﷲ نبیه ؤامره ان یدعو به َ
﴿وقل َر ِب ِزدنِي ِعلما ﴾
وهذا الدعاء یحث علی استزاد العلم وطلبه .
ُْ َْ
َّ َ َ ْ َ ُ َ
ون َوالَّ ِذ َ
ين
ؤایض ًا العلم یفرق بین العالم والجاهل لقوله عزوجل ﴿قل هل ي َ ْستَ ِوي ال ِذين يعلم
لاَ َ ْ َ ُ َ
ون إ َّن َما َيتَ َذ َّك ُر أُولُو الأْ َلْبَ
اب﴾ کال ال یستویان .العلم هو سبب لرفع الدرجات لمن یحمله
يعلم
ِ
ِ
ُ َّ
ََْ
ْ ُ
ُ
َ
الل ّهَ بماَ
ين أُوتُوا الْعلْ َم َد َر َجات َو ُ
ك ْم َوالَّ ِذ َ
َ
ویطلبه لقوله عزوجل  ﴿ :يرف ِع الل ّهَ ال ِذين آمنوا ِمن
ِ
ٍ
ِ
ََُْ َ
ون َخب ٌ
ير ﴾
تعمل
ِ
الدرجة الرفیعة ال تتحصل اال بالعلم  .وحامل هذا العلم له الدرجة العلیا فی الدنیا وآالخرة .
َّ َ َ ْ
خ َشى َ
اهلل ِم ْن ِعبَا ِد ِه الْ ُعلَ َم ُ
اء ﴾
قال اﷲ عزوجل ِ ﴿ .إنما ي
بین اﷲ سبحانه وتعالى فی هذه آالیة ٔان خشیة اﷲ من میزة العلماء ؤاکبر شهادة التی تقدمها
اإلنسان فی حیاته هو شهادة التوحید وهذا الشرف العظیم یکون لمن کان له قلب ٔاوالقی السمع
َ َ ُ َ َّ ُ لاَ
وهو شهیدٔ .اعنی صاحب العلم والفضل وهذه الشهادة قد بینه عزوجل فی قوله ﴿ :ش ِهد الل ّهَ أنه
َ َ ّاَ ُ َ َ ْ َ لاَ َ
ك ُة َوأُولُو الْعلْم قَائ ًما بالْق ْسط لاَ إلَ َه إ ّاَل ُه َو الْ َعز ُ ْ َ
ك ُ
يم﴾
يز الح ِ
ِ
ِإله ِإل هو والم ئِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
عسال  :جاء
ؤاما أالحادیث الواردة فی هذا الباب فکثیرة فنذکر البعض منها .حدیث صفوان بن ّ
متکی علی برد له ٔاحمر قال قلت یا رسول اﷲ انی جئت ٔاطلب العلم
إلى النبی ﷺ وهو فی المسجد
ٔ
قال :مرحبا بطالب العلم ،إن طالب العلم لتحف به المالئکة وتظلله بٔاجنحتها ،فیرکب بعضها بعضا
حتی تعلوا إلى السماء الدنیا من حبهم لما یطلب ،فماجئت تطلب ؟ قال قلت یا رسول اﷲ ،ال ٔازال
ٔاسافر بین مکة والمدینة ،فٔافتنی عن المسح علی الخفین .وهذا الحدیث یدل علی ٔاهمیة الترحیب
والتشجیع لطالب العلم ولو جاء لتعلیم مسٔالة واحدة کالمسح علی الخفین  .وکان الصحابی
الجلیل ٔابو سعید الخدری رضی اﷲ عنه یرحب بطالب العلم لفضیلة هذا العلم الشرعی  .کما روی
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ٔابو هارون وشهر بن حوشب قاال کنا إذا ٔاتینا ٔابا سعید الخدری یقول مرحبا بوصیة رسول اﷲ ﷺ
ٔامرنا رسول اﷲ ﷺ ٔان نوسع لکم فی المجلس ؤان نفهمکم الحدیث ».
وهذا الترحیب یکون إحتراما وإکراما لطالب العلم علی سعیه وجهوده وارتحاله لطلب العلم
الشرعی  .وإن المالئکة تضع ٔاجنحتها تحت قدمی طالب العلم لما له فضل وقد روی زر بن حبیش
قال فانی سمعت رسول اﷲ ﷺ یقول :من خرج من بیته ابتغاء العلم وضعت المالئکة ٔاجنحتها رضا
لما یصنع.
ب :مکانة الحاملین للعلوم الشرعیة

الحامل للعلوم الشرعیة له مکانة عظیمة ودرجة رفیعة عندالله وعندالناس من ٔاهل المعرفة
والبصیرة  .وآالیات الواردة فی القرٓان الکریم الثبات مکانة الحاملین لهذه العلوم الشریفة کثیرة
َ
ُ ّ َّ َ َ ُ ْ ُ
ين أُوتُوا الْعلْ َم َد َر َجات َو ُ
ك ْم َوالَّ ِذ َ
الل ّهَ بِ َما
تعالى ﴿ يَ ْرف ِع الل هَ ال ِذين آمنوا ِمن
نذکربعض ًا منها .قال اﷲ
ِ
ٍ
ٰ
ََُْ َ
ون َخب ٌ
ير ﴾
تعمل
ِ
العلم هو الذ ی یرفع مکانة صاحبه فی الدنیا وآالخرة کما فضل اﷲ ٓادم علیه السالم علی المالئکة
ؤامرهم بالسجودله وبه رفع اﷲ العبید والموالى حتی صاروأائمة یقتدی بهم .وهناک قصة معروفة
عندما استخلف ٔامیر مکة نافع بن الحارث ،ابن ٔابزی علی مکة وذهب الستقبال ٔامیر المٔومنین عمر
بن الخطاب قرب عسفان وسئل ٔامیر المومنین عن نافع من استخلفت علی القوم قال ابن ٔابزی ،قال
من ابن ٔابزی ؟ قال هو رجل من الموالى  .قال استخلفت علیهم الموالى  .قال یأامیر المٔومنین هو
قاری لکتاب اﷲ وعالم بالفرائض قال عمر بن الخطاب ٔاما نبیکم قال إن اﷲ یرفع بهذا الکتاب ٔاقواما
ٔ
ویضع به ٓاخرین .وال ریب بٔان إبن ٔابزی قد حصل هذه الدرجة العالیة بالعلم النافع..... .

منزلة العلماء فی اإلسالم منزلة رفیعة مع المالئکة المقربین الذین شهدوا ﷲ بالواحدانیة مع
شهادته سبحانه لنفسه فارتفعت مکانتهم بهذا العلم إلى هذه المکانة التی شهدالله منها لنفسه
َ َ ُ َ َّ ُ لاَ َ َ ّاَ ُ ْ لاَ َ ُ ُ ُ
الل ّهَ أنه إِله إِل ه َو َوال َم ئِكة َوأولو
بالواحدنیة مع مالئکته وقد ٔاخبرنا اﷲ
تعالى بذلک ﴿ش ِهد
ٰ
ْ ْ َ ً ْ ْ لاَ َ َ ّاَ ُ َ ْ َ ُ ْ
َ
ُ
كيم ﴾
ال ِعل ِم قائِما بِال ِقس ِط إِله إِل هو الع ِزيز الح ِ
الخشیة من الصفات الحمیدة قد وصف اﷲ به عباده ،خاصة العلماء مصداقا لقوله عزوجل
َّ َ َ ْ
خ َشى َ
اهلل ِم ْن ِعبَا ِد ِه الْ ُعلَ َم ُ
اء﴾ .تفید هذه آالیة بٔان العلماء هم یخشون اﷲ ٔاکثر من غیرهم
﴿ ِإنما ي
ولذا خص رسول اﷲ ﷺ نفسه بسبقه فی هذا الشٔان فقال « إنی ٔالعلمکم بالله ؤاشدکم له خشیة ».
وتعالى وفضله یٔوتیه من یشاء من عباده ومن یٔوت العلم فقد
العلم والمعرفة من نعم اﷲ سبحانه
ٰ
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ اَ َ َ ْ ُ
وتعإلى ﴿وعلمك ما لم تكن تعلم وكن فضل
حصل علی فضل من اﷲ عزوجل کما قال اﷲ تبارک
ٰ
َ َ
هلل َعليْك َع ِظيما﴾.
ا ِ
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َْ
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ لاَ َ ْ َ َ
ين يعل ُمون﴾ .ال یستوی العالم والجاهل .
تعالى ﴿هل ي َ ْستَ ِوي ال ِذين يعلمون وال ِذ
وقال اﷲ
ٰ
والعالم الذی یعلم توحید اﷲ عزوجل وحق اﷲ علی العباد وحق العباد علی اﷲ ویعمل بما علم ٔاما
الجاهل فهو کأالعمی الیعلم حقیقة التوحیدوغیر ذلک من ٔامور ٔاخری .وهناک تفضیل لبعضهم
َ َ
علی بعض وهذا الفضل لیس من ناحیة الجنس ٔاواللون بل من ناحیة العلم لقوله عزوجل ﴿ن ْرف ُع
ََ َ
اء َوفَ ْو َق ُك ّل ذي ِعلْم َعل ٌ
ات َم ْن ن َ َش ُ
يم ﴾ .
ِ ِ
ٍ ِ
درج ٍ
ومن ٔاجل مکانة العلم ومنزلة العالم فی اإلسالم کان العلماء ورثة أالنبیاء وقال علیه السالم
«العلماء ورثة أالنبیاء » وعن ٔابی الدرداء قال قال رسول اﷲ ﷺ «إن أالنبیاء لم یورثو دینارا وال
درهما وإنما ورثوا العلم فمن ٔاخذهٔ ،اخذ بحظ وافر» معناه ٔان میراث أالنبیاء هو العلم  .ومن ٔاخذ
هذا العلم وحفظه صار من وارثي النبی ﷺ وهذا شرف عظیم.
ٔاسهل الطرق إلى الجنة هو کسب العلم وطلبه بکل جهد وإخالص کما قال علیه الصالة
والسالم « من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل اﷲ له طریقا إلى الجنة » وهذا شٔان العالم الذی
یجتهد ویسعی لطلب العلم.
وکانت للعلماء مکانة خاصة لدی عمر بن الخطاب رضی اﷲ عنه فکان یقرب القراء رغم حداثة
ٔاعمار بعضهم ویستشیرهم فی ٔامور المسلمین تقدیر ًا منه للعلماء.
ج :دورالعلماء لتربیة المسلم وابالغ الرسالة إلى المجتمع

إن العلماء لهم دور کبیر وجهود مبارکة فی کل زمان ومکان لنشر تعلیم العلوم اإلسالمیة وتربیة
ٔابناء المسلمین علی منهج الکتاب والسنة المطهرة وتثقیفهم ثقافة إسالمیة وتٔادیب الجیل اإلسالمی
بٓاداب إسالمیة ولها ٔاثر ملموس .

وال یخفی علی ٔاحد بٔان بعد انفصال باکستان عن الهند قام العلماء والمشایخ بتٔاسیس المعاهد
العلمیة اإلسالمیة والجامعات والمدارس الدینیة للبنین والبنات  .لتدریس العلوم اإلسالمیة واللغة
العربیة علی ساحات باکستان .ویقدمون لطلبة العلم الذین التحقوا بهذه المراکز التعلیمیة جمیع
التسهیالت مجانا من السکن والغذاء ،والعالج والکتب  .ویقررون لهم المناهج الدراسیة فی
المراحل المختلفة من الثانویة والعالیة والعالمیة.
ومن ٔاشهر العلماء الذین بذلوا جهودهم وخدماتهم الجلیلة فی هذا المیدان بإقامة المدارس
والجامعات الدینیة أالهلیة وقاموا بتدریس العلوم القرٓانیة ،والتفیسر ،والحدیث ،والفقه واالصول
وهم  :سماحة الشیخ السید محمد داود الغزنوی وشیخ الحدیث محمد إسماعیل السلفی والشیخ
عطاء اﷲ حنیف ( صاحب التعلیقات السلفیة علی سنن النسائی ) والشیخ محمد حنیف الندوی
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(مدیر إدارة المعارف سابقا ) والشیخ عبدالغفار حسن ( مدرس بالجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة
سابق ًا ) والشیخ المحدث الحافظ محمد غوندلوی ،والشیخ معین الدین لکهوی( عضومجلس
فتاوی ٔاهل الحدیث )
الشوری بارلیمان سابق ًا ) والشیخ المحدث الحافظ عبدالله روبری ( صاحب
ٰ
ٰ
والشیخ الحافظ اإلمام عبدالستار والشیخ المجاهد محمدعبدالله والشیخ االستاذ ظفر اﷲ رحمهم
تعالى .وهٔوالء النخبة البارزة الذین ٔاسسو المراکز والجامعات المعروفة ومنها الجامعة السلفیة
اﷲ
ٰ
بفیصل ٓاباد والجامعة المحمدیة کوجرانواله والجامعة الستاریة کراتشی ،وجامعة تعلیم اإلسالم
مامون کانجن ودارالحدیث المحمدیة ملتان وجامعه ٔابی بکر اإلسالمیة کراتشی وجامعة محمدیة
ٔاوکاره وجامعة ٔاهل الحدیث الهور.
کما ٔان العلماء یقدمون واجبهم بٔاحسن ما یرام فی هذا المجال ویبذلون ما فی وسعهم فی
نشر العلم الصحیح والتعلیم والتوجیه واإلرشاد ،وکما یجتهدون فی محاربة البدع وتنقیة العلوم
اإلسالمیة مما شابها من ٔافکار هدامة .وتوضیح أالحادیث الصحیحة من الضعیفة والموضوعة.
کما ٔان للعلماء دور هام فی نهضة أالمة اإلسالمیة فی التهیئة والتوجیه والقدوة والتقویم
والتطور.ؤایضا ال ننسی دور العلماء إلقامة التنظیمات اإلسالمیة والحرکات اإلصالحیة التی تٔودی
واجباتهم تحت رعایتهم وإشرافهم  .وکما لهم دور بارز لوحدة أالمة ضد الحزبیة وتٔاثیرهم فی
الناس القامة حدود اﷲ واالستقامة علیهم.

والجدیر بالذکر بٔان العلماء لعبو دورا کبیرا فی بناء المجتمع علی الخطوات اإلسالمیة وغرس
الحضارة والثقافة اإلسالمیة فی نفوسهم.
ؤاما إبالغ الرسالة المحمدیة عن طریق الوعظ واإلرشاد والنصح فلهم جهود طیبة فی مجال
الدعوة إلى اﷲ عزوجل بإلقاء الخطب والدروس والمحاضرات والکلمات اإلرشادیة فی المساجد
واالجتماعات والمٔوتمرات والندوات والدورات اإلصالحیة والتربویة.

والقری ولهم ٔایض ًا جهود
کما ٔان الدعاة والخطباء یشارکون فی االجتماعات الشعبیة فی المدن
ٰ
مبارکة فی تسجیل المحاضرات القیمة علی القنوات التلفزیونیه والهوائیة کقناة ( پیغام ) و( )Peace
وغیر ذلک.
هناک مجال فی إبالغ الرسالة المحمدیة عن طریق نشر المجالت الدینیة الشهریة وأالسبوعیة
والموسمیة منها ٔاهل الحدیث أالسبوعیة  .تصدر تحت رعایة جمعیة ٔاهل الحدیث المرکزیة،
واالعتصام أالسبوعیة من الهور وترجمان الحدیث الشهریه تصدر من الجامعة السلفیة بفیصل ٓاباد
وجمیع هذه المجالت تصدر تحت رئاسة العلماء البارزین.
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الف�صل الثانی :خ�صائ�ص ومزایا مناهج التعلیم ال�شرعی:
المناهج الدراسیة التی تدرس فی بلدنا فی المدارس الدینیة تحت وفاق المدارس
السلفیة خاصة تتمیز بکثیر علی المناهج الدراسیة فی المدارس الحکومیة.
مناهج تدریس مواد العلوم الشرعیة فی المراحل التعلیمیة ٔاربعة :وهی کما تلی:

مناهج الثانویة العامة والثانویة الخاصة والعالیة والعالمیة مشتملة علی ترجمة معانی
القرٓان الکریم والتفسیر ؤاصوله والحدیث وشروحه ؤاصوله والفقه ؤاصوله والعقائد
واللغه العربیة وٓادابها ،وقواعد النحو والصرف والسیرة النبویة والتاریخ اإلسالمی وتاریخ
التشریع اإلسالمی وأالدیان والفرق واالقتصاد اإلسالمی والسیاسة الشرعیة ،والقراء ة
والتجوید ،ومن هذه المناهج الرفیعة یمکن للطالب اکتساب ٔاکثر قدر ممکن من المعارف
والقیم اإلسالمیة وتساعدهم علی اکتشاف مظاهر الثراء والتنوع فیها وتوجد فیهم مشاعر
االعتزاز بدینهم والتجذر فی هویتهم والوفاء النتمائهم الحضاری .
والمطلوب من هذه المناهج والقصدبها االرتقاء بکیان الفرد وتنمیة شخصیة وتنشئة
عقدیة وقیمیة متوازنة  .وبدراسة هذه المناهج یکتسب الطالب مهارات التحلیل وحل
المشکالت الواردة إلیهم وبناء المواقف  .مناهج العلوم الشرعیة ومقرراتها تنمی فی نفوس
الدارسین رٔویة دینیة مستمدة من فهم السلف الصالح  .وتعود الطالب بممارسة الرجوع إلى
ٔامهات الکتب  .ویکون من شٔانه توسیع دائرة النظر واکتشاف مظاهر التنوع والثراء فی الفکر
اإلسالمی منهج ًا ومضمون ًا ووقایة الناشئة مخاطر التشدد واالنغالق والتطرف واإلرهاب.
مناهج العلوم الشرعیة تنمی فی الطالب التوسع والوسطیة وتٔوسس فیهم شعور ًا لعدم
الکراهیة والعداوة لکل من یخالفهم فی الرٔای  ..وبدراسة المناهج علی أالخص مادة الفقه
کتاب بدایة المجتهد لإلمام ابن رشد رحمه اﷲ .فی المقارنة الفقهیة یمیل الطالب إلى اختیار
الرٔای الذی رجح صاحب الکتاب ٔاو غیر ذلک بدون ٔای تعصب مذهبی.
الف�صل الثالث :ثمرات التعلیم ال�شرعی وفوائده فی بناء الفرد والمجتمع
ودورالمدار�س لوحدة االمة.
إن للعلم الشرعی وتحصیله ثمرات جلیلة وعظیمة وهی کثیرة جدا نذکر هنا بعض تلک
الثمرات التی تفید الفرد والمجتمع.

ثمرة العلم الشرعی أالساسیة  :هی الثمرة الباطنة وهی الخوف من اﷲ وخشیته ومحبته
وأال نس به والشوق إلى اللقاء واإلعراض عن الناس والدنیا وعما فی ایدی الناس ،والتوکل
علی اﷲ والرضاء بقضائه إذا ٔاثمر العلم فی القلب هذه الثمرة قام العبد بما یحبه اﷲ.
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ویقول سیدنا عبدالله بن عباس رضی اﷲ عنهما العلماء فوق المٔومنین مائة درجة مابین
درجة وأالخری مائة عام .سبحان اﷲ الذی ٔاعطی ثمرة العلم فی الدنیا وآالخرة .

وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمه اﷲ تعالى جماع الخیر ٔان یستعین بالله فی تلقی العلم
والموروث عن النبی ﷺ فإنه هو الذی یستحق العلماء.

وقال بعض السلف :العلم حیاة للروح ،الناس یتحدثون عن السعادة ،والسعادة التی هی
الشرعی ٔان الطالب ینال درجة
الراحة النفسیة ٔان تتعلم العلم الشرعی  .ومن ثمرة العلم
َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ً َ ْ ُ َ
ون بأَ ْمرنَا ل َ َّما َصبَ ُروا َو اَكنُوا بآيَاتناَ
ِ ِ
اإلمامة فی الدین قال اﷲ عزوجل ﴿وجعلنا ِمنهم أئِمة يهد ِ ِ
َ
يُوقِنُون﴾ والعلم یغرس التقوی فی نفس صاحبه وهی ٔاکبر ثمرة العلم ومن السعادة ٔان یکون
الرجل من المتقین .ومن جعله اﷲ من المتقین تقبل اﷲ ٔاعماله .قال تعإلى ٍ﴿ إ َّن َما َيتَ َق ّبَ ُل ُ
الل ّهَ
ٰ ِ
َ ْ
ين َم َف ً
ين ﴾ ﴿ ،إ َّن لِلْ ُم ّتَق َ
ِم َن ال ْ ُم ّتَق َ
ازا َح َدائِ َق َوأعنَابًا ﴾.
ِ
ِ
ِ
سبب لرفع الشبهات ومخرج لالنسان من الفتن والشهوات کما قال
ومن ثمرة العلم ٔانه
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
اب اهلل خي ٌر ل َم ْن َ
ين أوتوا العل َم َويْلك ْم ث َو ُ
آم َن َو َعمل َصال ً
﴿وقَ َال الَّ ِذ َ
اﷲ عزوجل َ
حا ﴾
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
والعلم طریق إلى الخشیة « إِنَّما ي ْخ َشى الله ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْل ُع َل َما ُء » إنه یورث الخشیة من اﷲ
َ ْ َ
َ َ
تعالى بسبب المعرفة .وبسبب هذا العلم النافع سهل اﷲ طریقا إلى الجنة ولصاحبه من أالجر
ٰ
مثل من یتبعه ،ومن ثمرة العلم بانه تبقی لالنسان صدقة جاریة حتی بعد موته ،والرجل الذی
یحمله من علم إنما هو میراث النبوة ویدخل صاحبه فی دعا النبی ﷺ نضرالله امرٔا سمع
منا شیئا فبلغه  ...الحدیث .ؤایض ًا إن المالئکة ؤاهل أالرض والسموات وحتی النملة فی
جحرها والحوت یصلون علی معلم الناس الخیر ،وإن المالئکة تضع ٔاجنحتها لطالب العلم
رض ًا بما یصنع معناه بانه کسب العلم الشرعی .
ومن فوائد العلم بٔانه طریق لکسب أالخالق الحمیدة ٔالنه یقتدی بهدیه ﷺ َوإِن ََّك َل َع َلى
ُخ ُل ٍق َعظِي ٍم  .والعالم له ٔافضلیة علی العابد ویمشی علی خطوة النبویة فی التعبد ﷲ عزوجل.
والعالم بالعلوم الشرعیة یدفعه هذا العلم لحل القضایا والمشاکل التی یقع فیه الناس من
السیاسیة واإلقتصادیة واالجتماعیة کما ثمرة هذا العلم بٔانه یقود صاحبه إلى آالداب الحسنة
فی جمیع نواحی الحیاة فی أالکل والشرب والمال بس فیصل الرحم ویکرم الضیف ویعامل
معاملة الخیر مع آالخرین .
دور المدار�س لوحدة الأمة:
هناك توجد المنظمات التعلیمیة الدینیة التی تنظم المدارس لوحدة المناهج والنظام
الدراسی واالختبارات فی جمیع المراحل الدراسیة  .ومنها وفاق المدارس السلفیة ،ووفاق
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المدارس العربیة ،وتنظیم المدارس ٔاهل السنة والجماعة ورابطة المدارس اإلسالمیة ووفاق
المدارس الشیعة ومجموعة هذه المنظمات تسمی إتحاد تنظیمات المدارس باکستان.

ومن ٔاهم ٔاهدافها التوحید بین صفوف المسلمین ورفع الخلفیات فی أالمور الفقهیه
وإزالة الشبهات فی ما بینهم  .وإقامة الدورات التدریبیة لٔالساتذ ة والمدرسین ویشارک
فیها المدربون من کل الفرق والجماعات اإلسالمیة  .ویقدمون المحاضرات باللغة العربیة
وتستفید منه المشارکون ویتبادلون ٓاراء هم وخواطرهم تحت سقف واحد.

کما ٔان المدارس لهم نشاطات غیر دراسیة ویشارکون فی هذه أالنشطة الطالب من
الجامعات المختلفة.ولهم مشارکة فعالة فی برنامج التعلیم والتربیة من غیر تعصب مذهبی
ولها ٔاثر ملموس فی المجتمع.

وفی المناسبات المختلفة مثل أالعیاد عید الفطر وعید أالضحی والیوم الوطنی ؤایام
الموالید لزعماء باکستان یعقدون فیهااالجتماعات والحفالت تحت رعایة الحکومة .
ویشارک فیها زعماء ومدراء ورٔوساء المدارس والجامعات الدینیة  .ویقدمون البحوث
والمحاضرات حول الموضوع ؤاهمیة الوحدة وضرورتها لحل قضایا المسلمین.

وهذه المدارس تقدم واجبها بٔاحسن ما یرام لوحدة صفوف المسلمین  .وتعقد الحفالت
لتوزیع الشهادات والجوائز،وتکون المشارکة مفتوحة للجمیع فی تلک الحفالت .
وللمدارس دور بارز فی بناء المجتمع ورفع معنویات الشعب ولهم جهود مبارکة لتقریب
المذاهب.بل الهدف أالساسی لطالبي هذا العلم هو أالجر والثواب ؤانهم یجردون نیتهم
عن الحظوظ الدنیویة ٔالن هناک وعید شدید فی الحدیث الشریف لمن طلب هذا العلم
ٔالجل الدنیا عن ابی هریرة رضی اﷲ عنه قال قال رسول اﷲ ﷺ « من تعلم علما مما یبتغی به
وجه اﷲ عزوجل ال یتعلمه اإل لیصیب به عرض ًا من الدنیا لم یجد عرف الجنة یوم القیامة »
الف�صل الثانی  :م�شكلة الحزبیة التی لها الآثار ال�سیئة فی ن�شر التعلیم
الدینی:
وال یخفی علی ٔاحد بان التفرق الدینی قدبدا مطالعه منذالقرون المتٔاخرة ومع ذلک لم
یکن التعصب المذهبی والشدة فی أالفکار الفقهیة فی عصر أالئمة المجتهدین تقبل اﷲ
مساعیهم النیرة ؤاحسن مثواهم.

ثم انقضت تلک السنون ؤاهلها فکٔانهم وکٔانها ٔاحالم وبعد امتداد الزمن وقلة الوعی
االسالمی وسیطرة اإلستعمار أالجنبی علی البالد اإلسالمیة انقسمت أالمة إلی جماعات
شتی .فصار کل حزب بما لدیهم فرحون.
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المبحث الثالث :م�شاکل التعلیم ال�شرعی:
الف�صل االول :عدم رغبة الم�سلمین فی تح�صیل العلوم ال�شرعیة:
ٔاسست باکستان باسم اإلسالم لذا ٔاقول بٔانها دولة إسالمیة ،وبعد تٔاسیس الدولة قد
قام العلماء ببناء المدارس الدینیة لدراسة العلوم الشرعیة  .وهذه المدارس قد ٔاقیمت علی
مستوی عال والمدرسون وأالساتذة کانت لهم سمعة طیبة فی باکستان وخارجها وبهذا
السبب کان االقبال کثیرا فی هذه المراکز اإلسالمیة .
وکان هناک مجاال مفتوح ًا للطالب الوافدین من الدول أالخری وکانوا یلتحقون
بالمدارس للتعلیم الشرعی ،ومن هذه الدول مالىزیأ ،اندونیسیا ،سری لنکا ،جزرالمالدیف،
نیبال ،بنغله دیش،تهائی لیندٔ ،افغانستان ،المملکة أالردنیة الهاشمیة ،لیبیا ،سنی کال ،کینیا،
السودان ،وغیر ذلک .لکن مع أالسف بعد الثمانیات وسقوط الروسیة  .بدٔات المشاکل فی
المدارس الدینیة حتی فی عام  2005قد صدر أالمر الحکومی بالمنع التام لقبول الطالب
الوافدین فی المدارس اإلسالمیة  .إضافة علی هذا ٔان الشعب الباکستانی قد وجدنا فیهم
عدم رغبة فی تحصیل العلوم الشرعیة  .وعندما درسنا هذا الموضوع قد وجدنا له اسباب ًا
عدیدة ومنها.

هناک ردود کثیرة حول هذا الموضوع منهم من یقول « التعلیم الشرعی خاص لٔالسرة
الدینیة فقط وعلیهم ٔان یتدارسوا ویقدموا خدماتهم فی هذا المجال » ومنهم من یقول  :إذا
تعلمت العلم الشرعی وتخرجت فٔاین تعمل ؟ ومنهم من یقول  :الشهادات للمدارس الدینیة
غیر معترفة لدی الحکومة  .والوظائف الحکومیة غیر شاغرة لحاملی هذه الشهادات ،وربما
یتحصل الوظیفة الحکومیة ولکن برواتب قلیلة جدا ،والطالب الذی یدرس فی المدرسة
اإلسالمیة إخوته ؤاخواته یدرسون فی کلیات الحکومیة فی الطب والهندسة وهم ٔاقوی
واعلی منزلة فی المجتمع بالنسبة لهذا الحامل لشهادة العلوم الشرعیة .
ویکون ٔاقل منهم مادیا .وإذا کان لدی بعض الناس رغبة فی الدراسة الشرعیة کان متخوفا
من مستقبلها الوظیفی  .ها هی بعض االسباب لعدم رغبة المسلمین فی تحصیل العلوم
الشرعیة.

وصار الناس یتکلمون بکالم ال یلیق فی هذا الموضوع لعدم معرفتهم أالسباب الحقیقیة
ولعدم دراستهم الموضوع دراسة موضوعیة .
ب :اتهامات االرهاب والتطرف علی المدارس الدینیة ؤاهلها:
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اإلسالم دین الرحمة وشجرة مثمرة تٔوتی ٔاکلها کل حین بإذن ربها رغم مکر الماکرین
وکید الکائدین واتهام المبطلین فإنها توضع قفص االتهام وترمی ٔافکارهم بکل السهام.
لم یقع حدث إرهابی فی باکستان ٔاوفی العالم اال التفت ٔانظارهم ؤاصابع االتهام واتجهت
التهمة بغیر تحقیق إلى المدارس ؤاهلها .وقد انتشر هذا الفکر واإلدعاء ٔان المدارس تحرض
علی اإلرهاب بتعالیمها وشعائرها .
ولهذا تسعی الجهات المختصة والمسٔوولة لتغیر وتبدل المناهج الدراسیة وفق
مخططاتهم ویظنون ظن السوء بٔان التعلیم الدینی یغرس فی ٔاذهان أالطفال وأالوالد جرثومة
اإلرهاب والتطرف ،ؤاما االدعاء بان المناهج الدینیة سبب ٔاساسی فی غرس الفکر اإلرهابی
فهو إفک وإفتراء عظیم علی اﷲ وعلی دینه ( هذا بهتان عظیم ) وعلی القائمین علی المدارس
وعلی المرتبین مناهجها وعلی أالساتذه والمربین من المسلمین.
ال ینبغی وضع المدارس فی دائرة اإلرهاب ٔالن المدارس مراکز التعلیم الدینی ولیس لهم
عالقة مع اإلرهاب واإلهاربیین وال بالتطرف والمتطرفین بل هناک وجود مٔوامرة للسیطرة
علی المدارس باسم اإلرهاب والتطرف إلغالق بوابة التعلیم الدینیی فی بلدنا وکما قد بدٔات
عملیات حول تدریس المواد الدینیة بشمول المواد العصریة .
والحقیقة ٔان النقص والعیب لیس بالمدارس ؤاهلها وال فی مناهجها بل البلیة الکبری فی
فهم اإلسالم ومعانیه لذا الرجاء إعادة النظرفی هذه القضیة  .ؤاما المدعون بتعدیل المناهج
الدراسیة للمدارس خاصة بدروس المواد العلمانیة فهم لیسوا مخلصین بدینهم.

الف�صل الثانی :عدم ا�ستفادة المدار�س من الو�سائل الحدیثة للتعلیم لعدم
الإمكانیات لها
المراد من الوسائل التعلیمیة هی ٔاجهزة ؤادوات ومواد یستخدمها المعلم لتحسین عملیة
التعلیم والتعلم فکان لها ٔاسماء متعددة  :وسائل اإلیضاح والوسائل البصریة والوسائل
السمعیة والوسائل المعنیة ،والوسائل التعلیمیة الحدیثة فهی تلعب دوراها فی نظام التعلیم .

فعلی المدارس ٔان تستعمل الوسائل الحدیثة إلیضاح الدروس والمحاضرات وال
یستغنی عنهأای مدرس ٔالن هذه الوسائل تساعده علی ٔاداء المهمه التعلیمیة ویمکن ٔان
نقول بٔان کل ٔاداة یستخدها المعلم لتحسین عملیة التعلم والتعلیم لتوضیح المعانی وتوصل
الحقائق ٔاو أالفکار للتالمیذ یجعل دراسته ٔاکثر إثارة وتشویق ًا .ومن الفوائد التی تثمر من
استخدام الوسائل الجدیدة هی تقلیل الجهد واختصار الوقت وتساعد فی نقل المعرفة
والعلوم بٔاحسن طریق.
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وال شک هناک ٔاهمیة کبیرة للوسائل الجدیدة للتعلیم ومع ذلک ،الطریقة المثلی للتعلیم
هی ما تحصل من خالل تجارب ٰ
وخبرة حیة مباشرة فالخبرة الطیبة هی أالصل فی بناء
الوسائل الحدیثة  .وإذا کان التعلیم ٔاساس نهضة أالمم وسرتقدمها لذا وجب علینا مواکب
مستجدات العصر والعمل علی تطویر التعلیم  .واإل ستفادة من المهارات أالخری .

ولکن مع أالسف الشدید بٔان المدارس الدینیة أالهلیة فی باکستان ٔاغلبها ال تستطیع ٔان
تستغل الفرصة الستخدام الوسائل الجدیدة التی هی الوسیلة إلى وصول أالهداف السامیة
لعدم اإلمکانیات لهاولقلة المیزانیة وعدم وجودالرجال الذین لدیهم مهارات إلستخدام
الوسائل الحدیثة.
ب  :عدم وجود الموارد المالیة المستقلة للمدارس الدینیة
ٔاوالً  :لو درسنا تاریخ المدارس فی الهند وجدنا قضیة الموارد المالیة للمدارس الدینیة
فی القارة الهندیة فی عهد المغول کانت فی ضمن المیزانیة الحکومیة ،الحکومة تتکفل
أالساتذه وطلبة العلم ومسئولی المدارس .
ثانیا  :تعدأالوقاف الشرعیة المخصصة باسم المدارس لطلبة العلوم الدینیة إحدی
المصادر المالیة التی کانت تعتمدعلیها المدارس وکان الوقف یشتمل علی أالراضی
الزراعیة والبساتین والمبانی ودکاکین فی أالسواق المعروفة .
ثالثا :ومن المصادر المالیة ٔاموال الزکاة والصدقة والعشر وغیر ذلک وکان المشایخ
یستلمون ما یصلهم من الزکاة والکفارات وینفقون منها علی التعلیم والمصاریف االخری.

وعند الثورة البریطانیة بالهند قد جفت العیون وضاقت الطرق التی کانت وسیلة لمساهمة
المدارس ،وبعد استقالل باکستان عن الهند انتهت جمیع الموارد المالیة  .ولم یبق منها ای
وسیلة التی تکفل المدارس ؤاهلها  .حتی االوقاف قد تولی الحکومة ٔامرها.
لم یبق للمدارس االتبرعات المحسنین ؤاهل الخیر والمسلمون یمنحون تبرعاتهم
إلى المدارس التعلیمیة ،وخاصة فی شهر رمضان المبارک تزدادهذه التبرعات والمدارس
یهتمون بإرسال المندوب ٔاوالمسئول إلى ٔاصحاب الخیر والمحسنین وهکذا تکتمل میزانیة
المدارس لعدم وجود الموارد المالیة المستقلة.
ج  :عدم التوظیف لحامل شهادة العلم الشرعی فی الدوائر الحکومیة.

من المعلوم بٔان شهادات المدارس الدینیة غیر معترفة لدی حکومة باکستان .ماعدا «
الشهادة العالمیة » التی تصدر من وفاق المدارس باکستان علی مستوی  .الماجسیتر باللغة
العربیة والعلوم اإلسالمیة علی شرط بٔان هذه الشهادة تستعمل ٔالمور ٔاکادیمیة فقط یعنی
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للدارسة العلیا کالدکتوراه ٔاو التوظیف فی المدارس ٔاوالکلیات ٔاوالجامعات فی قسم العلوم
اإلسالمیة ٔاوالعربیة وله شرط ٓاخر ٔان یکون لدیه الشهادة العالیة من الجامعات الحکومیة .
ؤاما حاملوا شهادة الثانویة العامة والخاصة ٔاوالعالیة  .لم یمکن لهم التوظیف فی الدوائر
الحکومیة ،وهذه المشکلة من المشاکل التی تواجه المدارس وهی التی تمنع الشباب من
حصول التعلیم الشرعی.
إن القیادة الراشدة إلتحاد تنظیمات المدارس تتناقش هذا الموضوع مع الحکومة
المرکزیة فی وزارة التعلیم والتربیة ومسئولی هیئة التعلیم العالى .لمعادلة الشهادات
والمناهج الدراسیة واعتراف اللجان التی أقیمت النعقاد االختبارات لجمیع المراحل ونٔامل
النجاح فی المستقبل  .إن شاء اﷲ

المبحث الرابع :متطلبات التعلیم ال�شرعی

الف�صل االول  :تدری�س العلوم ال�شرعیة فی المدار�س الحكومیة وترتیب
المناهج فی �ضوء الكتاب وال�سنة ( العقائد والعبادات واالخالق )
إن اﷲ فرض علی اإلنسان ٔامورا وواجبات ال بد تعلمها والتعرف بها حتی یستقیم ٔامره،
فالفرد المسلم ملزم بصحة االعتقاد والتسلیم وبالنقاء من الشرک وبٔاداء الفروض والواجبات
کالصالة والصیام والزکاة حتی یصح إسالمه  .إلن الدین اإلسالمی دین عقیدة ومنهج حیاة
وعمل واالمر الذی یتطلب تعلم االحکام والمعامالت المختلفة ولما کان ٔاداء العبادات
والمعامالت وتحکیم الشرع الحنیف ٔامورا ضروری ًا تستلزم التعلیم واالتقان ،فکان التعلیم
الدینی ضروریا وذا ٔاهمیة کبیرة ٔالنه ال یستقیم ٔامر الفرد ٔاوالجماعة بدونه  .وهذا أالمر یمتازبه
المسلمون عن غیرهم من أالمم بٔان مناهجهم الدراسیة مبنیة علی تعلیم العلوم الشرعیة .
والمراد من العلوم الشرعیة القرٓان الکریم وعلومه والحدیث الشریف وعلومه  .والفقه
وعلومه ،والمغازی والسیرة والتاریخ والتربیة اإلسالمیة والعقیدة الصحیحة .

وال یخفی علی ٔاحد بٔان المناهج الدراسیة فی المدارس الحکومیة مختلفة تماما عن
المدارس الدینیة.والمناهج الحکومیة مبنیة علی التعلیم العلمانی .ؤاما التعلیم الدینی فنسبته
 % 10فی المائة  .ولذلک نحن نطالب من ٔاعیان ومسٔوولی وزارة التعلیم والتربیة ان یلتفتوا
ٔانظارهم إلى هذا المنهج وتغییره وإدخال المواد العلوم الشرعیة ورفع المستوی علی أالقل
إلى ٔ % 40اربعین فی المائة ٔالن التعلیم والتربیة فی المدارس الحکومیة ال یعتبر تعلیما دینیا .
وذلک ٔالن المدارس غیر متخصصه بتعلیم العلوم الشرعیة .

478

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

الف�صل الثانی :ا�صدار �أمر حكومی لقبول �شهادات المدار�س الدینیة فی
الدوائر الحكومیة لجمیع الم�ستویات:
کما ذکرنا سابقا ٔان هناک منظمة قائمة باسم « إتحاد تنظیمات المدارس » التی تمثل
المدارس الدینیة علی ساحة باکستان لحل القضایا والمشاکل لدی الحکومة وتناقش مع
مسٔولی الحکومة خاصه وتطالب دائما بإصدار أالمر السامی الحکومی لقبول الشهادات
للمدارس الدینیة  .للمراحل المختلفة مثل الشهادة العامه علی مستوی  Matricوالشهادة
الخاصة علی مستوی  Interوالشهادة العإلىه علی مستوی اللیسانس . B.A
والجدیر بالذکر ان المدارس الدینیة موافقة علی تدریس اللغة اإلنجلیزیة والثقافة
الباکستانیة والحساب ( الریاضی ) واللغة أالردیة  .وإذا کانت المدارس تقبل هذه المناهج
وتٔاخذ التطبیق العملی ولم تبق حجة عند الحکومة علی عدم قبول الشهادات  .لذا نحن
نطالب دائما بقبول الشهادات وإصدار أالمر السامی فی ذلک الموضوع.
الفصل الثالث :صون المدارس الدینیة من التدخل فی مناهجها:

ومن العلوم ٔان المدارس الدینیة حصون قویة من حصون االسال م التی تحافظ علی
العقیدة الصحیحة والثقافة اإلسالمیة ،وتقدم إلى المجتمع تعلیم الکتاب والسنة النبویة
والدعوة إلى اﷲ عزوجل وتثقفهم بثقافة إسالمیة.

فإذا کان دور المدارس کذلک فال بد من صیانتها من ٔای تدخل خارجی سواء کان من
الحکومة ٔاومن غیرها خاصة فی منا هجها الدراسیة ونظامها ؤان یترک ٔالهالیها الحریة
الکاملة لکی یقدموا واجبهم بکل سهولة وطمٔانینة.
الخاتمة  :بیان �أهم النتائج والخواطر التی تو�صلت �إلیها خالل هذا البحث
وفی الختام ٔاذکر باإلیجاز ما توصلت إلیه ٔاثناء کتابة هذا البحث من آالراء والخواطر
وغیرها.
* العلم الشرعی هو علم القرٓان الکریم وعلم الحدیث الشریف والعقیدة والفقه والسیرة
واللغة العربیة .وغیر ذلک من العلوم التی بدونها ال یمکن فهم علوم الشرع .
* من میزة المسلمین التواصی بالحق أالمر بالمعروف والنهي عن المنکر وال یمکن ٔاداء
هذاالواجب إال بإکتساب العلوم الشرعیة.

* من ٔاهم أالهداف للتعلیم الشرعی  .تدریس العلوم اإلسالمیة الخادمة للکتاب والسنة
وتدریس اللغة العربیة وٓادابها وممارسة الطالب للنطق والکتابة وتربیة ٔابناء المسلمین
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تربیة دینیة ،وتنمیة عقیدة الوال والبراء ﷲ تعالى وحث المتعلم علی االلتزام بالدین
الحنیف فکرا وسلوکا.

* إن اﷲ قد فرض علی المسلم ٔامورا وواجبات کالصالة والصیام والزکاة والحج ال بد من
تعلمها والتعرف بها حتی یستقیم ٔامره .ولذا فرض علی المسلم طلب هذا العلم النافع
حیث وردفی الحدیث «طلب العلم فریضة علی کل مسلم «.
وتعالى  .قال تعالى «
* ولهذا العلم فضل کبیر ولحامله درجات عالیة عندالله سبحانه
ٰ
یرفع اﷲ الذین ٓامنوا منکم والذین ٔاوتوا العلم درجات » وحامل هذا العلم له شرف
عظیم قال تعالى « إنما یخشی اﷲ من عباده العلماء» وسهل اﷲ له به طریقا إلى الجنة
قال النبی ﷺ  :من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل اﷲ له طریقا إلى الجنة.
* هناک انجازات غالیة للمدارس الدینیة وهی إعداد عدد کبیر من العلماء الراسخین
والخطباء البارزین والدعاة المخلصین الذین یقدمون واجبهم بٔاحسن مایرام.
ٔان المدارس لهم دور کبیر الصالح المجتمع وتنمیة الجیل اإلسالمی بٓاداب اسالمیة
وجهود مبارکة لوحدة أالمة.

* هناک مشاکل تواجهها المدارس فی نشر تعلیم العلوم الشرعیة .

* نٔوید بعض المطالبات التی قدمت إلى الحکومة خاصة فی معادلة الشهادات وتوظیف
حاملی هذه الشهادات فی الدوائر الحکومیة.

* صون المدارس اإلسالمیة ومنع التدخل فی نظامها ومناهجها حتی تقدم واجبها باحسن
مایرام.
تعالی ٔاعلم بالصواب .
هذا ما عندی والله
ٰ

وصلی اﷲ وسلم علی نبینا محمد وعلی ٓاله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین.

الحلقات الدراسية المسجدية
في إقليم كوردستان – العراق

د .عبدالله الشيخ سعيد الكوردي

رئيس اتحاد علماء الدين اإلسالمي في كوردستان  -العراق

مدخل
الحمد ﷲ رب العالمين ...والصالة والسالم على سيدنا محمد المبعوث رحمة
للعالمين ...وعلى آله وصحبه أجمعين ...أما بعد:
َّ
فإن محور البحث يدور حول بيان تجربة من التجارب الناجحة للتعليم الشرعي في
كوردستان العراق ،وتكمن أهميته في بيان مدى اهتمام الشعب الكوردي بالعلم والعلماء
ودراسة العلوم الشرعية في المساجد ورعاية طالب العلم ،حيث كانت المدارس الدينية
في المساجد منتشرة إلى ٍ
حد كبير في مدنها وقراها ،واعتنى علماء الكورد عناية كبيرة بهذه
المدارس وبلغت غايتهم في ذلك،حيث شملت كل قرية ْ
وإن كانت مؤلفة من خمسة بيوت
إال وبنوا فيها مسجد َا وفتحوا مدرسة لتعليم أبنائهم قراءة وحفظ القرآن الكريم وأصول
دينهم،وتخرج في هذه المدارس عد ٌد من العلماء الكبار الذين صرفوا جهودهم لخدمة علوم
َّ
الشريعة اإلسالمية واعتنوا عناية خاصة باللغة العربية وآدابها ،وإذا ما نظرنا إلى الحالة الثقافية
والعلمية في هذه المساجد يمكن ْ
أن نلخصها في النقاط اآلتية:ـ
 1ـ َّ
إن العلم كان محصور ًا في المساجد والمدارس الدينية.

 2ـ كانت العلوم التي تدرس في المساجد تشمل النحو والصرف والبالغة والعلوم
العقلية كالفلسفة والمنطق وعلم الكالم وعلم الفقه المذهبـي واألصول ،وكان التدريس يتم
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باللغة العربية ،وأحيانا باللغة الفارسية إذا كان العالم أواألستاذ يجيد اللغة الفارسية أحسن
يتم باللغة الكوردية باعتبار َّ
أن
من اللغة العربية،أما بخصوص شرح المواد وتوضيحها،فكان ّ
أغلب الطالب كانوا من الكورد.
 3ـ دعم األمرآء واألثرياء الكورد للطالب والمدرسين،وكانوا يتنافسون على إنشاء أفضل
وأحسن المساجد والمكتبات العامة المرتبطة بتلك المساجد لدعم الدّ ين في القصبات
والقرى التابعة لها وبإغداق األموال على أصحابها بالمال وتقدير مكانتهم العلمية،وقد
جلب األمرآء علماء أعالم ًا يدرسون الدروس التخصصية في العلوم اإلسالمية وغيرها مع
اهتمام منصب بالدرجة الرئيسية على العلوم الشرعية من تفسير وحديث ولغة.

 4ـ الطرق الصوفية المنتشرة في كوردستان والس َّيما القادرية والنقشبندية وكثرة التكايا
مهما في فتح المدارس الدينية ،بهدف نشر طرائقهم
والمساجد العائدة لهذه الطرق لعبوا دور َا ّ
في أوساط القرويين ولزيادة أتباعهم.
5ـ قيام األهالي بوقف أمالكهم من الدور واألراضي والبساتين لهذه المدارس والمساجد
من أجل خدمة الجوامع والمساجد وطالب العلم.
وبالرغم من كثرة المشكالت ووجود المعوقات ،إال َّ
أن علماء الكورد بذلوا جهود ًا جبارة
ّ
في مضمار التأليف والوعظ واإلرشاد وهذا يعني حيوية المدارس الحلقية.

وسنحاول بعون اﷲ تعالى في هذا البحث تسليط الضوء على دور هذه المدارس الحلقية
أهم المشاكل والعقبات التي تعرضت
وأهم مناهجها ومراحلها التعليمية ،مع الوقوف على ّ
لها ،وذلك في ثالثة مطالب:
األول :دور المدارس الدّ ينية في كوردستان العراق .
المطلب ّ

المطلب ال ّثاني :مناهج ومراحل الحلقات الدّ راسية في المساجد المدرس ّية.

المطلب ال ّثالث :المشاكل والعقبات ا ّلتي تعرضت لها هذه المدارس.

األول:
المطلب ّ
الدينية في كوردستان العراق
دور المدارس ّ

بعد ْ
أن انبثق نور اإلسالم وانتشر بين ّ
الشعوب واألقوام أقبل الكثير على التّعلم والدّ راسة،
ٍ
فالشعب الكوردي ا ّلذي اعتنق اإلسالم بعد ٍ
والس َّيما دراسة العلوم الشرعيةّ ،
وجيزة
فترة
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من مجيء اإلسالم كان مخلص ًا ّ
كل اإلخالص لعقيدته ودينه ((( ،وجعل مبادئ اإلسالم
وتعاليمه سلوك ًا ودستور ًا في حياته وفي ّ
كل المجاالت ،فأنشأوا في ربوع كوردستان
المؤسسات الثقافية والعلم ّية ا ّلتي انتشرت في عموم
أهم
ّ
المساجد والجوامع لكي تصبح من ّ
كوردستان.
يتزود منه ال ّطلبة بشتّى أنواع المعارف ليتخرجوا
فقد كانت تلك المدارس المعين ا ّلذي ّ
الرحال إلى المدارس الكبيرة
علماء أكفاء ،فينتشروا في قرى ومدارس كوردستان ،بل ليشدّ وا ّ
في مدن العالم اإلسالمي ،ويتبوؤا في أغلب األحيان مكان الصدارة ويقصدهم ال ّطالب
بعد ذيوع شهرتهم ((( ،واشتهرت كوردستان بالعائالت العلم ّية العريقة ا ّلتي دامت خدمتها
دور ريادي في الحفاظ على
لإلسالم وعلومه فترات طويلة من ّ
الزمن ،فكان لهذه المدارس ٌ
التّراث اإلسالمي ونشر الثقافة اإلسالمية ،ويجد المتتبع للحركة العلمية في كوردستان في
السابق َّ
أن المدارس الدينية الكثيرة المنتشرة في ربوع تلك المنطقة كانت نموذج ًا من نماذج
الجامعات المبثوثة في أرجاء العالم في هذا العصر.
ٍ
مر
لقد كانت المدارس ميدان
تسابق من قبل حكّام وأمراء وسالطين كوردستان على ِّ
التأريخ لتقديم الخدمات المـُثلى إذ كانوا يتباهون بكون المدرسة الواقعة في إمارتهم
من أرقى المدارس ،وشيوخها من أعلم العلماء ،ومكتبتها من أعمر المكتبات بنفائس
المخطوطات ونوادر المؤلفات،فعلى سبيل المثال يذكر أولياء چلبـي أنَّه في جولته التي قام
بها سنة 1065هـ بناء على طلب السلطان العثماني محمد الرابع ،رأى بأم عينيه في الجامع
درس في ٍ
ٍ
آن واحد ،كما رأى فيها مدارس أخرى كل واحدة
الكبير بديار بكر ثمانين حلقة
والصرف والبالغة والتفسير والفقه واألصول وعلوم القرآن
منها
مختصة بعلم مع ّين كالنّحو ّ
ّ
والتّجويد ((( .
((( تذكر المصادر التأريخية ّ
أن اإلسالم انتشر في كوردستان في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب سنة
18هـ وعلى يد الصحابيين الجليلين (خالد بن الوليد) و(عياض بن غنم) ،فاعتنق الشعب الكوردي الدين
اإلسالمي الحنيف طواعية ،وكان لهم الدور المؤثر في المنطقة سياسي ًا وحضاري ًا وعسكري ًا منذ عصور
موغلة في القدم،وبذلوا الشيء الكثير في سبيل نشر اإلسالم والتمسك به.

للمزيد ينظر :تقويم البلدان:عماد إسماعيل أبو الفداء ،طبعة باريس1850،م:ص 274وما بعدها،و:
التأريخ:عزالدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن األثير ،تحقيق:عمر عبدالسالم
الكامل في
ّ
تدمر 3/337،ـ  .380و:انتشار اإلسالم في كوردستان – دراسة تحليلية تأريخية ـ بحث منشور للدكتور
أحمد ميرزا،مجلة آداب الرافدين ،كلية اآلداب ـ جامعة الموصل ،العدد  41لسنة :2005ص 324ـ .339
((( ـ إسهام علماء كوردستان في الثقافة اإلسالمية:د.محمد زكي أحمد البرواري،دار الزمان للطباعة
والنشر والتوزيع ،سوريا ،الطبعة األولى ـ 2008م :ص.33
((( ـ ينظر :الكورد في تواريخ جيرانه :أولياء جلبـي،ترجمة:سعيد ناكام:ص 41ـ .45
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ٍ
ٍ
حروب مدمرة،
ودمار نتيجة ما شهدته من
فبالرغم مما أصاب اإلمارة البابانية من خراب
إالّ َّ
أن أمراءها كانت لهم مساهمة فعالة في خدمة العلم والعلماء وطالب العلم ،فأنشأوا
مدارس دينية عامرة في قلعة جوالن وقرداغ وخورمال وخربان وغيرها (((  ،وأمراء سوران
كانت لهم مدارسهم الراقية والمعمورة في راوندوز وحرير وبالك وغيرها،وأما أمراء بهدينان
فلم يكونوا َّ
أقل شأن ًا في هذه الناحية ،ومدرسة قبهان في العمادية خير شاهد على ذلك والتي
كانت مركز ًا علمي ًا لمدة طويلة ،حتى وصل عدد طلبتها أحيان ًا إلى أربعمائة طالب،وعدد
مدرسيها ثالثين مدرس ًا ((( .
وفي الفترة األخيرة من الحكم العثماني كان عدد المدارس الدينية الملحقة بالمساجد
في العراق والتي كانت تشرف عليها األوقاف نحو ( )133مدرسة منتشرة في كافة أنحاء
العراق ،حيث كانت نصف هذه المدارس في كوردستان على الرغم من صغر مساحتها
مقارنة بالعراق إ ْذ كانت في أقضية السليمانية وبشدر وحلبجة وحدها في سنة 1905م نحو
 54مدرسة دينية معترفا بها داخل المساجد والجوامع ،وبلغت في مركز محافظة أربيل ست
عشرة مدرسة فض ً
ال عن قصباتها وقراها ((( .

فالمدارس الدينية كانت تزدهر شيئ ًا فشيئ ًا ،وازدهرت الحياة العلمية في كوردستان
ازدهار ًا يشهد له القاصي والداني ،بالرغم من عدم استقرار المنطقة من الجانب األمني فقد
كانت المدن والقصبات في كوردستان عامرة بمدارسها الدينية بحيث الترى قرية مهما كانت
صغيرة أو كبيرة إال وفيها مسجد أو جامع مع مدرسة دينية عامرة بطالبها الذين نذروا حياتهم
من أجل الحصول على العلوم الدينية ،والتزال آثار هذه المدارس باقية إلى اليوم في أنحاء
كوردستان ،وهذه الرغبة في التعليم والتشجيع للعلم والعلماء جعلت المدارس الحلقية في

((( ـ ينظر :نظرة في تأريخ اإلمارة البابانية الكوردية ،مقال للدكتور فؤاد حمه خورشيد منشور في العدد 51
لسنة 1988م من مجلة كاروان:ص 137ـ .138
((( ـ مدرسة ُق َّبهان في العمادية ودورها في نشر العلوم اإلسالمية في كوردستان 940هـ ـ 1380هـ :د.
سعيد محمد أحمد المحمد ،الطبعة األولى ،مطبعة محافظة دهوك ،دهوك ـ 2013م:ص 269ـ .350
((( ـ ينظر :أربيل في أدوارها التأريخية :زبير بالل إسماعيل ،الطبعة األولى ،مطبعة النعمان ،النجف
األشرف ـ 1971م :ص .368و :صالح الكوزبانكي وجهوده في الدراسات اإلسالمية :چتو حمدأمين
سمايل الهرمزياري ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة صالح الدين ـ 2003م :ص .8و:
علماء ومدارس أربيل :زبير بالل إسماعيل ،الطبعة األولى ،مطبعة الزهراء الحديثة ،الموصل ـ 1404هـ ـ
1984م :ص.20
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جوامع ومساجد في كوردستان تعانق الجامعات اإلسالمية في القاهرة والمغرب العربي
واألندلس في نشر العلم وفنون المعرفة واآلداب ((( .
وكانت لهذه المدارس الدينية مميزات خاصة التجدها في مدارس أخرى ،حيث َّ
إن
طريقة االلتحاق بهذه المدارس كانت في غاية البساطة واليسر،وحرية التنقل مكفولة بين
هذه المدارس دون ٍ
قيد أوشرط ،وكما كان لل ّطالب مطلق الحرية في اختيار أستاذه ،وفي
اختياره للكتاب ا ّلذي يقرؤه ،واستمرارية الدراسة في هذه المدارس ماعدا يومي الثالثاء
والجمعة والعيدين إضافة إلى شهر رمضان المبارك (((  ،هذا باإلضافة إلى مجانية التعليم،
والجدير بالذكر َّ
أن أهل القرية أوالمدينة كانوا يتحملون تكاليف دراسة الطالب ،وخاصة
الغذاء ،وتنظيف المالبس.

المطلب الثاني :مراحل الحلقات الدراسية في المساجد
المدرسيةومناهجها

�أو ً
ال :الجانب المعي�شي
كان نمط عيش الطلبة في هذه المدارس بسيط ًا بساطة عيش الفرد الكوردي في بيته،
فالمدرسة– التي تسمى في المجتمع الكوردي بـ (حوجرةى فةقيبان) ـ في أغلب األوقات
أوكوتين تُسدُّ في أغلب فصول
كوة
َّ
عبارة عن حجرة أوحجرات مظلمة لم تكن فيها غير َّ
السنة حماي ًة لساكنيها من البرد القارص المصاحب لشتاء كوردستان،وكانت تلك الحجرات
مبنية من اللبِن الطيني غالب ًا ،أومن الحجر والطين ،ومس َقفة باألعمدة الخشبية والحشيش
وقليل من التراب ،وكانت ُعد ُة الطالب شف ًا (جاجم) وبساط ًا ملبد ًا مع شىء يتخذه مخدة!
وقطعة قماش يلفها لكي يحفظ فيها مالبسه ،وكتاب واحد وهوالذي يدرس فيه الغيرُ ،
حيث
كان أغلب الطالب اليملكون لسوء حالتهم االقتصادية الكتب الدراسية وكانوا يدرسون في
ِ
التملك بحفظها عن ظهر قلب (((  ،أونسخها يدوي ًا.
الكتب الموقوفة ويعوضون عن

((( ـ الحياة العلمية والمدارس الدينية في كوردستان:د.جواد مال محمدأمين الجوم حيدري ،بحث منشور
في مجلة صوت العالم العدد  11ـ  12لسنة 1418هـ :ص.63
((( ـ ينظر :محمد بن عبدالله الجلي وجهوده العلمية :الدكتور جواد فقى علي الجوم حيدري ،مكتب
التفسير للنشر واإلعالن ،أربيل ـ 1427هـ ـ 2006م :ص.43
((( ـ التجديد :مجلة فكرية فصلية يصدرها منتدى الفكر اإلسالمي في كوردستان ،العدد األول ،السنة
األولى2009 ،م :ص.175
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وكانت المصاريف اليومية لهذه المدارس على عاتق وجهاء القرية أوالحي ،وكانوا
ٍ
ٍ
معينة من القرية
بيوت
يحصلون على قوتهم اليومي في الغالب عندما تحين الوجبة اليومية في
أوالحي يتبرع أهلها بها صدقة عن طيب نفس ،فكان صغار الطلبة يمرون بالبيوت المعينة
ّ
(((1
لهذا الغرض ويجمعون ما يقدم لهم من وجبات غذائية ،وتُسمى بـ ( راتبةى فةقيبان) ،
وكانت هناك مدارس تحصل على مصاريفها اليومية من ريع األراضي والبساتين التي كانت
موقوفة من قبل بعض األهالي واألثرياء خدمة للجوامع والمساجد وطالب العلم.
ثاني ًا :المراحل الدرا�سية
يتم التدريس في المسجد أوإحدى الغرف الملحقة بالمسجد ،وتسمى في المجتمع
الكوردي بـ(الحجرة) فيدخل الشيخ ويجلس حوله الطلبة مثل حلقة الذكر ،فيبدأ بتدريسهم
ِ
الحين واآلخر ،وكانت مراحل
من بعد صالة الفجر إلى وقت صالة الظهر ،مع استراحة بين
تمر بأربعة مراحل تعليمية ،وهي كاآلتي:
التعليم في هذه الحلقات الدراسية ّ
 1ـ مرحلة الكتاتيب :وتُسمى في المجتمع الكوردي بـ (قوتابي) ،وهي أولى مراحل
التعليم ،واألصل فيه يرجع إلى أيام رسول اﷲ (ﷺ) حينما جعل فدية كل أسير من أسرى
قريش يوم بدر تعليم عشرة من صبيان األنصار ،وكذلك ما فعله أمير المؤمنين عمر بن
الخطاب(رضي اﷲ عنه) إذ أمر ببناء المكاتب وع َّين معلمين لتعليم الصبيان وتأديبهم.
ففي المجتمع الكوردي يقوم ولي أمر الصبـي بإرساله من أجل أن يتلقى دروس ًا من طلبة
المدرسة الموجودة في القرية ،ومنهج هذه المرحلة يقتصر للتعرف على شكل الحروف
وقراءتها والتمرن على الكتابة وقراءة القرآن الكريم ،وحفظ قصار السور ،وتعليم المباديء
األولية للعقيدة اإلسالمية ،والتدريب على الصالة ،باإلضافة إلى تعليمهم بعض الكلمات
باللغة العربية التي تعين الطالب فيما بعد على فهم الكتب التي يقرؤها ( ، ((1وتعدّ هذه
المرحلة قاعدة متينة يتم من خاللها إعداد الصبـيان وتربيتهم وتهيئتهم سلوكي ًا لكي يلتحقوا
بالمرحلة التي بعدها.
ُسمى في المجتمع الكوردي بـ (سوخته) (، ((1وهذه المرحلة تبدأ
 2ـ مرحلة المبتدئين :وت ّ
فور انتهاء الطالب من المرحلة األولى ،فيدرس التلميذ في هذه المرحلة المقدمات الفقه ّية
( ((1ـ مصطلح كوردي يطلق على الحصة الغذائية اليومية للطلبة.
( ((1ينظر :تأريخ التعليم في العراق في العهد العثماني :عبدالرزاق الهاللي ،بغداد ـ 1959م:ص .155و:
الحياة العلمية والمدارس الدينية في كوردستان:ص.69
( ((1ـ سوخته :كلمة فارسية ،تعني االحتراق ،وترمز إلى َّ
شغوف بالعلم والسعي واحترام
أن الموصوف بها
ٌ
األساتذة والتحلي باألخالف الحميدة .ينظر :إسهام علماء كوردستان في الثقافة اإلسالمية:ص.103
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واللغوية المتعارف عليها ،ومدة الدراسة في هذه المرحلة ليست محدودة ،وغالب ًا ما تكون
أوست سنوات ،ومنهم من ّ
يتأخر إلى حوالي عشر سنوات.
خمس
ّ
ُسمى في المجتمع الكوردي بـ( فقى) ( ، ((1ومدة الدراسة في
 3ـ مرحلة المتع ّلق :وت ّ
ٍ
ٍ
بأجل معين ،ويعود ذلك إلى رغبة الطالب في التحصيل والتوسع
مضروبة
هذه المرحلة غير
تأثير كبير في تقدمه أوتخ ّلفه ،كما َّ
أن رغبة اإلستمرارية في تحصيل
والتحقيق،ولعامل الذكاء ٌ
(((1
أهم عناصر تفوقه .
العلوم تشكل ّ
 4ـ مرحلة المستعيد :وهي المرحلة النهائية من مراحل التعليم ،ويستمر الطالب في هذه
المرحلة بدراسة ُأ ّمهات كتب النحووالصرف والبالغة والمنطق والفقه والعقائد والتفسير،
والتقصي في المسائل الدقيقة وفي مختلف العلوم ،ويظهر
فيستمر بالدراسة المكثفة والبحث
ّ
دوره في المناقشة مع أستاذه ،كما ويبدأ الطالب في هذه المرحلة بالتطبيق العملي حيث
ُيكلف من قبل أستاذه بتدريس الطالب الذين هم في المراحل الثالثة األولى كي يمارس
مهنة التدريس الفعلي مستقب ً
ال ليكتسب الخبرة ،و ُيتقن العلوم ،ويتعلم فن أصول التدريس،
كما ويكلف من قبل أستاذه في الكثير من األحيان بالقيام بمهنتي اإلمامة والخطابةِّ ،
وحل
المشاكل االجتماعية ،من أجل ْ
أن يكون مه ّيئ ًا في المستقبل.
ومدة هذه المرحلة تطول وتقصر تبع ًا لنباهة الطالب وذكائه،وبإكمال المرحلة يكون
الطالب قد أكمل دراسته،ويستعد للحصول على اإلجازة العلمية عند آخر شيخ من شيوخه،
ٍ
أستاذ آلخر بعد أن ْ
وقد قطع بهذه المراحل كلها قرابة عشرين سنة ينتقل بين المدارس ،ومن
ٍ
بقسط ٍ
وافر من العلوم ،وتلقى على شيوخها مختلف الفنون من العلوم النقلية والعقلية.
تزود
ثالث ًا :المناهج الدرا�سية
أخذت علوم اآللة (اللغة العربية والمنطق والبالغة) ح ّيزا كبير ًا من المناهج الدراسية في
هذه المدارس ،باإلضافة إلى الفقه الشافعي وأصوله ،ولم تهتم هذه المدارس بعلوم القرآن
والتفسير والحديث ومصطلحه والسيرة بالمستوى المطلوب ،وسنحاول فيما يلي عرض
أهم المناهج ا ّلتي كانت تدرس في ّ
كل مرحلة من هذه المراحل التّعليمية:
ّ
 1ـ المنهج التعليمي لمرحلة الكتابي
أ ـ تعليم حروف األلفبائية – الهجائية ـ والكلمات األبجدية .
ب ـ تالوة القرآن الكريم ،مع حفظ مجموعة من قصار السور.
ت ـ التدريب على كتابة الخط .
ث ـ تعليم المباديء األساسية للعقيدة اإلسالمية من أركان اإلسالم وأركان اإليمان.

( ((1يبدو لي َّ
أن كلمة (فقى) مأخوذة من (الفقيه) باعتبار ما سيؤول إليه.
( ((1ينظر :إسهام علماء كوردستان في الثقافة اإلسالمية:ص.44
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ج ـ تعليم الوضوء وكيفية أداء الصالة.
النحو

العوامل للشيخ
عبدالقاهر اجلرجاين
(ت497/هـ
1078-م)

الرصف

كتاب نوهبار
كتاب جمموع
(قاموس
الرصف ويتكون
لغوي)
من جمموعة رسائل
يف علم الرصف
(األمثلة ،البناء،
املقصود)

سعد اﷲ الصغري رشح ترصيف السعديني
للشيخ سعدالدين
عوامل اجلرجاين
مسعود التفتازاين
(ت792/هـ -
1373م)

ترصيف الزنجاين
األج رومية
للصنهاجي املعروف للشيخ عزالدين بن
إبراهيم الزنجاين
بابن آجروم
(ت689/هـ-
1270م)
رشح األنموذج
للعالمة سعد الدين
الربدعي
الشامل للعوامل
للشيخ معروف
النودهي
(ت1254/هـ-
1838م)

اللغة

كتاب
األمحدي
( قاموس
لغوي)

احلديث

األربعني
النووية

رياض
الصاحلني
للنووي
( ت676/هـ
1257 -م)

العقيدة

العقيدة
الكوردية
عبارة عن
رشح أركان
اإلسالم
واإليامن باللغة
الكوردية

الفقه

متن
أيب شجاع
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 -2املنهج التعليمي ملرحلة املبتدئني
 -3املنهج التعليمي ملرحلة املتعلق
الفقه

قتح املعني
للمليباري

الوضع

رشح رسالة
الوضع
لعضدالدين
األجيي
(ت756/هـ-
1337م)

فتح الوهاب
برشح منهاج
الطالب
للشيخ
زين الدين
األنصاري

رشح عصام
الدين إبراهيم
بن حممد
اإلسفراييني
(ت943/هـ
1524-م)

متن املنهاج
لإلمام
النووي

رسالة الوضع
أليب بكر
املريروستمي

مغني املحتاج
إىل معرفة
ألفاظ املنهاج
للخطيب
الرشبيني
هناية املحتاج
للرميل

املنطق

النحو

الكافية إلبن
مغني
الطالب رشح احلاجب
إيساغوجي (ت546/هـ)

رشح
إيساغوجي
للمال خليل
السعريت

إظهار الربكوي

رشح الفناري
للشيخ شمس
الدين الفناري
(ت834/هـ
1415-م)

الفوائد الضيائية
املعروف باجلامي
لعبد الرمحن اجلامي
(ت989/هـ -
1570م)

البيان

بنان البيان
أليب بكر
املريروستمي

الرصف

ترصيف املال
عيل األشنوي

الشافية يف
رسالة
علم الرصف
االستعارة
جلامل الدين
يف علم
بن احلاجب
البيان أليب
قاسم الليثي ورشحها
السمرقندي للسيد عبد
(ت376/هـ اﷲ ،أو
رشحها
957م)لكامل الدين
الفسوي
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 -4املنهج التعليمي ملرحلة املستعد

البهجة املرضية السيوطي عىل ألفية
إبن مالك

حاشية مال عبد اﷲ عىل هتذيب املنطق
والكالم للتفتازاين
(ت 792/هـ1373-م)

رسالة آداب البحث واملناظرة
للقايض عضدالدين
(ت756/هـ 1337-م)

مغني اللبيب عن كتب األعاريب
إلبن هشام

الشمسية للقزويني (ت693/هـ -
1274م) مع رشحها

رسالة برهان الدين إسامعيل
الكلنبوي
مع حواشيها

رشح العقائد العضدية جلالل الدين
الدواين (ت928/هـ 1509-م)

رشح مجع اجلوامع جلالل الدين
املحيل
(ت864/هـ 1445 -م)

خمترص املعاين للتفتازاين

العقائد النسفية ورشحها للتقتازاين

مجع اجلوامع لتاج الدين السبكي
(ت771/هـ 1352 -م) مع رشح
املحىل

إعانة الطالبني

املطول لسعدالدين التفتازاين ورشحه
للجرجاين أوالسيالكويت

النحو

حتفة املحتاج إلبن حجر اهليثمي
(ت974/هـ 1555-م)

املنطق

علم البحث
واملناظرة

علم البالغة

علم الكالم

أصول الفقه

الفقه

وكان بعض الطلبة عندما ينتهون من دراسة هذا المنهج في المراحل المذكورة آنف ًا ،يقيمون
الزمن ويقرؤون مجموعة من الكتب في العلوم األخرى ،فكانوا يقرؤون
عند أستاذهم مدّ ة من ّ
في التفسير مواضيع متفرقة من الجاللين أوتفسير النسفي أوالقاضي البيضاوي ،وفي الحديث
مواضيع متفرقة من صحيح البخاري ومسلم ،ومن علم الفلك تشريح األفالك لبهاء الدين
العاملي الهمداني ،وفي علم الحساب رسالة خالصة الحساب لبهاء الدين العاملي أوكتاب
مفتاح الحساب في علم الحساب في الجبر لغياث الدين جمشيد بن مسعود(ت832/هـ ـ
1413م) ،وفي علم الهيئة والحكمة رسالة األسطرالب البن شاطر الفلكي(ت777/هـ ـ
1375م) ،أوتشريح األفالك للبهائي العاملي ،أوشرح الجغميني في الحكمة.
أن نشير إلى َّ
بقي ْ
أن الطلبة كانوا مك َلفين بحفظ بعض المتون في العلوم الشرعية،
وباألخص علوم اآللة من النحووالصرف والبالغة والمنطق وغيرها.
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رابع ًا :منح الإجازة العلمية
تعدُّ اإلجازات العلمية إحدى العوامل البارزة التي تدل على ازدهار الحياة العلمية في
هذه المدارس ،كما وتعدُّ جزء ًا مهم ًا من نظام التعليم اإلسالمي في العصور السابقة،وهي ما
سمى ّ
بالشهادات العلمية في وقتنا الحاضر ،فكان الطالب يرحل من مدرسة إلى أخرى من
ُي ّ
أجل الحصول على هذه الشهادة على يد أشهر العلماء ،ليكون مؤه ً
ال في التدريس واإلفتاء
وغير ذلك ،وفي المحطة األخيرة كان الطالب يلتمس اإلجازة العلمية من الشيخ الذي رأى
ال لكي يجيزه ويمنحه اإلجازة ،فعندما يرى الشيخ المدرس َّ
فيه استعداد ًا كام ً
أن الطالب له
األهلية العلمية الكاملة لكي يجلس مجلس الشيوخ ،ويتبوأ كرسي التدريس ،ويصلح لإلفتاء
والوعظ يمنحه اإلجازة العلمية.
ِ
لطالب العلم تؤهل حاملها للتدريس
فاإلجازة هي:بمثابة وثيقة يمنحها الشيخ أواألستاذ
والفتوى والدخول في سلك العلماء ،ويذكر فيها سند المشايخ الذين أجازوا المجيز
ال إلى ْ
متسلس ً
أن ينتهي إلى رسول اﷲ (ﷺ).
خام�س ًا :االحتفال بمرا�سيم منح الإجازة
العادة المتبعة في هذه المدارس أنَّه بعدما أنهى الطالب جميع المراحل بإتقان ،وبعد
اإلختبارات العلمية والعملية التي يجتازها الطالب من قبل شيخهُ ،يقيم الشيخ المجيز لطالبه
المجازاحتفاالً يليق بالمناسبة ،ويدعوإليها أبرز علماء المنطقة والوجهاء والشخصيات
وجميع طلبة المدارس الدينية في المناطق المجاورة ،مع أقرباء الطالب وأصدقائه ،حيث
يقيمون احتفاالً بهيج ًا ومظاهر الفرحة والسرور على وجوههم لمدة ثالثة أيام متتالية ،و ُينشدُ
أصحاب األصوات الطيبة القصائد والمدائح الدينية ابتهاج ًا بالمناسبة.
وفي اليوم الثالث يجتمع جميع الحاضرين في المسجد وتُرتل آيات من القرآن الكريم،
وبعدها يشرع المجيز بتالوة وثيقة اإلجازة العلمية ،ثم يأخذ المجيز العهد من المجاز باتباع
السنة النبوية والتحلي باألخالق الفاضلة واإلخالص في نشر العلوم الشرعية ،ثم يقوم
المجيز و ُيلبس طالبه المجاز جب ًة فاخر ًة وعمامة بيضاء بعد َّ
أن ق َّبل المجاز يد مجيزه متبرك ًا،
ثم يستلم وثيقة اإلجازة من شيخه (. ((1

وهذه العادة بأسلوبها التقليدي متبعة في المدارس الحلقية التابعة للمساجد في إقليم
كوردستان – العراق إلى يومنا هذا.
( ((1ينظر :اإلجازة العلمية في العلوم الشرعية في كوردستان ـ حقيقتها وتأريخها:عماد ستار كواني،مطبعة
شهاب ،أربيل ـ 2012م:ص 31ـ .36و :إسهام علماء كوردستان في الثقافة اإلسالمية:ص.44و :مدرسة
ُق َّبهان في العمادية ودورها في نشر العلوم اإلسالمية في كوردستان 940هـ ـ 1380هـ:ص 254ـ .265

492

التعليم الشرعي وسبل ترقيته

المطلب الثالث:
المشاكل والعقبات التي تعرضت لها هذه المدارس

الشك فيه َّ
ّ
أن هذه المدارس عملت على سدِّ فجوات كثيرة في حينها،وأشغلت
مما
ّ
ٍ
المجتمع اإلسالمي بتيار يدفع ويتنافس في سبيل العلم والتعلم والرقي وإثبات الذات
المسلمة ،حتى أصبحت مؤسسات تعليمية تربوية راقية ،وسمة بارزة من سمات المجتمع
الكوردي ،ووصلت إلى مستوى رفيع من حيث اإلدارة والتنظيم والهيئة التدريسية والمناهج
وسبل الراحة الكفيلة بالتفرغ للعلم والتعلم ،وكانت هذه المدارس
الدراسية المعتدلة ُ
العصر،مما أ ّدى إلى إخراج عدد كبير من العلماء
أشبه بكثير بالجامعات اإلسالمية في هذا
ّ
بمؤلفاتهم التي تعدُّ ذخيرة علمية ال يمكن االستغناء عنها ،هذا باالضافة إلى َّ
أن عدد ًا كبير ًا
دور رائدٌ في الحركة العلمية
خريجي هذه المدارس ُيشار لهم بالبنان كان– وال يزال ـ لهم ٌ
من ّ
واالجتماعية والثقافيةوالسياسية في العالم اإلسالمي وذلك كالشيخ أمجد الزهــــاوي
الذي كان من كبار علماء عصره ( ، ((1والشيخ المفكر سعيد النورسي ( ،((1والشيخ الدكتور
محمد سعيد رمضان البوطي ( ، ((1والشيخ العالمة عبدالكريم المدرس الذي أصبح مفتي ًا
( ((1ـ أمجد بن الشيخ محمد سعيد أفندي بن الشيخ محمد فيضي الزهاوي ،ولد في 18/6/1863م،
وتربى في كنف أسرته المشهورة بالعلم ،دخل كلية القضاء في األستانة وتخرج فيها بتفوق ،وتعين مفتي ًا في
األحساء ،ثم نقل إلى بغداد عضو ًا في محكمة التمييز ومن ثم رئيس ًا لمحكمة الجزاء في البصرة ،وبعدها
مستشار ًا حقوقي ًا في وزارة األوقاف ،وقبل إحالته على التقاعد أصبح رئيس ًا لمحكمة التّميز ّ
الشرعي ،كان له
الدور الكبير في تأسيس الجمعيات اإلسالمية في العراق ،فكان أول رئيس لجمعية اآلداب اإلسالمية سنة
1947م ،وجمعية إنقاذ فلسطين سنة 1948م ،وجمعية التربية اإلسالمية سنة 1949م ،وجمعية األخوة
اإلسالمية 1951م ،ورابطة العلماء في العراق 1953م ،ونتيجة الشتداد المدّ الشيوعي غادر العراق متوجه ًا
المنورة ولم يمكث فيها كثير ًا ورجع إلى بغداد ،وتو ّفي بتأريخ 17/11/1967م ودفن في
إلى المدينة
ّ
مقبرة اإلمام األعظم.
ينظر :تأريخ علماء بغداد في القرن الرابع عشر الهجري :يونس الشيخ إبراهيم السامرائي ،مطبعة وزارة
األوقاف والشؤون الدينية ـ بغداد1402 ،هـ ـ 1982م :ص :.593ص 102ـ .106
( ((1ـ هو المفكر اإلسالمي المشهور سعيد بن صوفي ميرزا النورسي،المتولد سنة 1873م ،من كبار علماء
عصره ،اشتهر بالتنوير ومحاربة الظلم واالستبداد .توفي سنة 1960م ودفن في بلدة أورفه التركية ،وبعد
خمس سنوات أخرج جثمانه من قبره بأمر السلطات التركية ونُقل إلى محل مجهول .ينظر :حياة األمجاد
من العلماء األكراد:طاهر مال عبدالله البحركي ،دار ابن حزم،بيروت ـ لبنان،الطبعة األولى1436،هـ ـ
2015م 1/319:ـ .321
( ((1ـ هو العالمة محمد بن مال سعيد بن مال رمضان المتولد سنة 1929م ،شخصية كبيرة مشهورة في
وجعلت بعضها منهج ًا للدراسات في الجامعات اإلسالمية،
العالم اإلسالمي ،له العديد من المؤلفات الق ّيمة ُ
توفي في 22/3/2013م .ينظر :حياة األمجاد من العلماء األكراد.3/38 :
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ٍ
خمس وثالثين سنة ( ، ((1والدكتور العالمة مصطفى الزلمي (، ((2والشيخ
للعراق أكثر من
(((2
(((2
الدكتور علي القرداغي والدكتور محمد الكزني  ...وآخرين .وبقيت هذه المدارس
على هذا النشاط الكبير والحركة العلمية المستمرة حتى نهاية النصف األول من السبعينبات
مما يؤسف له َّ
مرت بها كوردستان
أن الظروف السياسية السيئة التي َّ
في القرن الماضي،ولكن ّ
بعد سنة 1975م وإلى 1991م وترحيل أهل القرى إلى المدن الكبيرة كان لها األثر الكبير
في انقراض هذه المدارس ،إ ْذ تعرض كثير من علمائها وطالبها للسجن والقمع واالضطهاد
كثير منهم إلى ترك هذه المدارس ( ، ((2وكذلك
مما
اضطر ٌ
ّ
لنشاطهم الديني وشعورهم الوطني ّ
الخاصة والعا ّمة بسبب األوضاع السياسية المضطربة التي مرت
حرق الكثير من المكتبات
ّ
بها المنطقة ( ، ((2حيث كانت هذه المكتبات تحتوي على ذخائر الكتب ونفائسها باللغات
( ((1ـ هو :عبدالكريم بن محمد بن عبدالفتاح المدرس،ولد سنة 1321هـ ـ 1901م ،من كبار علماء
ٍ
خمس وثالثين سنة ،له مايزيد على ثمانين مؤلف في العلوم
كوردستان ،مفتي الديار العراقية لمدة
الشرعية وباللغات العربية والكوردية والفارسية ،توفي صباح يوم الثالثاء 25رجب 1426هـ المصادف
29/8/2005م ،ودفن بالمقبرة الكيالنية .ينظر:حياة األمجاد من العلماء األكراد 2/219:ـ  .225و:
مجلة شمس اإلسالم :العدد الثالثون ص .45و :رسالة العلماء :العدد التاسع ،ص ،95و :مجلة المنهج:
العدد  42ـ  43ص ،74و :جريدة األفق الجديد :السنة الثانية ،العدد  115في 6/9/2005م.
( ((2ـ هو :مصطفى إبراهيم الزلمي األستاذ المتمرس في الشريعة والقانون ،ولد في قرية زلم بمحافظة
السليمانية سنة 1924م ،دكتوراه في الفقه المقارن سنة 1975م من جامعة األزهر ،وكذلك دكتوراه في
القانون سنة 2005م في جامعة بغداد ،مارس التدريس أكثر من ثالثين سنة ،له أكثر من  60مؤلف ًا في الشريعة
والقانون ،وال يزال مستمر ًا بالتأليف.
ينظر :المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية في نمط جديد :د.مصطفى الزلمي ،مطبعة المنارة ،أربيل ،الطبعة
األولى 1429هـ ـ 2009م ،باب المؤلف في سطور.
( ((2ـ هو :علي بن محي الدين القرداغي ،ولد في قرداغ التابعة لمحافظة السليمانية سنة 1949م ،دكتوراه
في العقود والمعامالت المالية في جامعة األزهر سنة 1985م ،عضو مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة
العالم اإلسالمي ،وأمين عام لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،مستشار العديد من البنوك العالمية
واإلسالمية ،له العديد من المؤلفات.
ينظر :السيرة الذاتية للدكتور على القرداغي :د.علي القرداغي ،مخطوط ،ص 1ـ .4
( 21 ((2ـ هو :محمد أحمد مصطفى الكزني ،ولد سنة 1949م بقرية كه زنه في محافظة أربيل ،حصل على
اإلجازة العلمية سنة 1969م ،دكتوراه في الفقه اإلسالمي والقانون المدنى في جامعة األزهر سنة 1989م،
تق ّلد عدة مناصب علمية وإدارية ،منها وزير األوقاف والشوؤن الدينية  2002ـ 2004م ،رئيس اتحاد علماء
الدين اإلسالمي في إقليم كوردستان ـ السليمانية  2004ـ 2009م ،وله العديد من المؤلفات والتحقيقات
واألبحاث المطبوعة والمخطوطة ،وأشرف على الكثير من األطروحات والرسائل الجامعية .توفي سنة
2011م .ينظر :حياة األمجاد من العلماء األكراد 3/22:ـ .23
( ((2ـ ينظر :صالح الكوزبانكي وجهوده في الدراسات اإلسالمية :ص.9
تم حرق الكثير من المكتبات العلمية
( ((2ـ بسبب الظروف السياسية التي مرت بها إقليم كوردستان العراق َّ
المشهورة ،منها مكتبة العالمة أبوبكر أفندي في أربيل ،ومكتبة مال طه عبدالرحمن المائي سنة 1918م،
ومكتبة العالمة مال محمد الجروستاني 1932م ،ومكتبة العالمة عبدالكريم أسعد الخيالني سنة 1957م،
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الرحالة االنكليزي (واالس ليون) ( ، ((2فق ّلت الرغبة في
العربية والفارسية وشهد بذلك ّ
المدارس الدينية في العقود األخيرةبسبب تقليص منافذ العمل ومناصبه أمام خريجي هذه
المدارس وعدم االعتراف باإلجازات العلمية لهذه المدارس من قبل السلطات الحكومية
البائدة ،باإلضافة إلى عدم فسح المجال من قبل حاملي هذه الشهادات للحصول على
الرسمية الدّ ينية
الشهادات الجامعية األكاديمية إالّ ّ
بشق األنفس ،وكذلك وجود المدارس ّ
بمراحلها التّعليمية كافة من االبتدائية إلى الجامعات ّ
كل ذلك جعلت الرغبة في مثل هذا
النّوع من التّعليم الدّ يني قليالً ،ومع ّ
كل هذا َّ
فإن عدد ًا قلي ً
ال من المدارس الدينية باقية على
حالها ونمطها القديم.
وا ّلذي أراه َّ
أن مثل هذه التجربة تعدُّ من التّجارب النّاجحة في مسار التّعليم ّ
الشرعي في
المجتمع الكوردي ،وهذا النّوع من التّعليم ما زال يحتفظ بمكانته الدينية وثقته العالية في
نفوس المواطنين ،وإن َّ
قل اإلقبال عليه في هذا العصر بسبب ما أشرنا إليه سابق ًا ،ولكن ما زال
بعض أولياء األمور يرشدون أوالدهم وأحفادهم إلى االلتحاق بهذه الحلقات المسجدية،
هذا باإلضافة إلى َّ
أن عدد ًا من خريجي الكليات اإلسالمية في العلوم الشرعية والحاصلين
على الشهادات العليا ينخرطون في هذه الحلقات المسجدية طلب ًا للعلم والتّلمذة على يد
الضروري ْ
أن تستمر هذه الحلقات الدراسية المسجدية من أجل
مشايخها ،لذا أرى من ّ
والسياسية في كوردستان ،وذلك
االستمرار في إنتاج القيادات العلمية والفكرية والدعوية ّ
من أجل سدِّ ال ّثغرات ا ّلتي تحصل من هنا وهناك وتلبي ًة لالحتياجات الفكرية والثقافية
والروحية التي تحدث في المجتمع الكوردي.
ومكتبة العالمة محمد بن مال عبدالله الجلي سنة 1960م،إلى غير ذلك من المكتبات الشهيرة والتي كانت
تحتوي على أمهات ونفائس الكتب العلمية والق ّيمة،وكانت لحرقها األثر السلبـي على الحركة التعليمة
في كوردستان ،والس ّيما في الوقت الذي يندر فيه الكتب وقلة المطابع ،مما أدى إلى حرمان الطلبة من
أن للظروف السياسية دور ًا سيئ ًا في تطور الحركة العلمية ،حيث َّ
االستفادةمنها ،وال يفوتنا التنويه إلى َّ
إن
َ
مخازن للعتاد حالت
لفقدان األمن وانتشار الفوضى أو اتخاذ المدارس الدينية والجوامع ثكنات عسكرية أو
دون استمرار الكثير من الطلبة للدراسة في هذه المدارس.

للمزيد ينظر:محمد بن عبدالله الجلي وجهوده العلمية:د.جواد محمدأمين الحيدري ،الطبعة األولى ـ
،2006مكتب التفسير للنشر واإلعالن،أربيل ـ العراق:ص.48و:مژووى زانايانى كورد(تأريخ علماء
الكورد):مال طاهر البحركي ،الطبعة األولى ،مطبعة آراس،أربيل – العراق 29 /2:و 30و ،71و3/55
و.73و:دور المدارس اإلسالمية في تطوير الحياة العلمية في كوردستان العراق 1900م ـ 2000م،رسالة
ماجستير تقدم بها الباحث نذير حسن زيباري إلى قسم الدراسات العليا ـ في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
في جامعة الجنان ،طرابلس ـ لبنان للعام الدراسي  2012ـ 2013م:ص 187ـ .188
( ((2ـ ينظر :الكورد والعرب والبريطانيون في العراق من 1918م ـ 1944م  :واالس ليون ،مراجعة
وتقديم:د.فيلد هاوس،ترجمة عماد جميل مزوري ،الطبعة األولى2010 ،م ،مطبعة سبيريز ـ دهؤك:ص.159
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فمن أجل النهوض بهذا األنموذج من التعليم الشرعي وترقيته إلى الدرجة العالية ،البدَّ
وأن تقوم الجهات المعنية بمعالجة السلبيات والعوائق التي تقع على طريق نهضتها ،ومن
أهمها:
 1ـ العمل الجا ّد من أجل تحسين الظروف المادية والموارد المالية لهذه المدارس ،وذلك
بتشجيع المؤسسات الحكومية والخيرية لتقديم الدعم المادي الكامل لهذه المدارس،
وكذلك تشجيع األثرياء واألغنياء لصرف أموالهم في تنمية وتطوير المدارس الحلقية
المسجدية ،مع وقف العمارات واألمالك لها ،لتكون هذه المدارس ذات ميزانية خاصة من
أجل أن تحافظ على استقالليتها وهيبتها .

 2ـ وضع الضوابط الجدّ ية من قبل المشرفين على المدارس والجهات ذات العالقة لمستحقي
اإلجازات العلمية ،مع العمل المستمر مع أجهزة الدولة من أجل االعتراف الكامل بشهادة
هذه المدارس ( ، ((2وفسح المجال أمام حاملي هذه الشهادات من أجل الحصول والقبول
في الدراسات العليا.
 3ـ ربط التعليم الشرعي بالثقافة العصرية ،واالهتمام الكامل ببعض المناهج الدراسية
األخرى التي لم تأخذ نصيب ًا كام ً
ال في المنهج الدراسي لها،وذلك كالنّوازل الفقهية
المعاصرةوالسياسة الشرعية  ...إلى غير ذلك ،والعمل على استيعاب المتغيرات ومعالجة
المشكالت ومالحقة علوم العصر ،وذلك لتكون هذه المناهج مالئمة لتدرج مراحل
النموالفكري والعقلي لطالب هذه المدارس.
 4ـ العمل الجا ّد من قبل المشرفين على هذه المدارس من أجل تطوير المستوى الثقافي
للكادر التدريسي،وذلك لتقوية روح التّجديد واالبتكار فيهم دراس ًة وتأليف ًا ،ليكون الكادر
التدريسى فيها ذا إلما ٍم كامل بمستجدات العصر عالوة على إلمامه بالعلوم الشرعية.
 5ـ إدخال التقنيات الحديثة والوسائل التعليمية وذلك عن طريق استخدام مختبرات
الكومبيوتر لتدريس تجويد القرآن الكريم وطريقة تخريج األحاديث وتخريج مسائل
المواريث ،هذا باإلضافة إلى االستفادة من شبكة األنترنيت لالتصال بالمكتبات العالمية،
ولمتابعة آخر المستجدات العلمية في العالم االسالمي.

 6ـ وضع برنامج تدريبـي تأهيلي واسع لخريجي هذه المدارس ا ّلتي تؤهلهم بالكامل ألداء
واجباتهم الوظيفية في المستقبل.
( ((2من الجدير بالذكر َّ
أن برلمان كوردستان أصدر في قراره المرقم  34في  ، 26/11/1997والذي
ينص بموجبه على معادلة اإلجازة العلمية الصادرة عن هذه المدارس بالشهادة اإلعدادية لمدارس وزارة
التربية والتعليم .
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مطبعة وزارة األوقاف والشؤون الدينية ـ بغداد1402 ،هـ ـ 1982م :ص.593
 8ـ التجديد:مجلة فكرية فصلية يصدرها منتدى الفكر اإلسالمي في كوردستان،العدد
األول،السنة األولى2009 ،م.

 9ـ تقويم البلدان:عماد إسماعيل أبوالفداء ،طبعة باريس1850،م.

 10ـ حياة األمجاد من العلماء األكراد:طاهر مال عبدالله البحركي،دار ابن حزم،بيروت ـ
لبنان،الطبعة األولى1436،هـ ـ 2015م.
 11ـ الحياة العلمية والمدارس الدينية في كوردستان:د.جواد مال محمدأمين الجوم
حيدري ،بحث منشور في مجلة صوت العالم العدد  11ـ  12لسنة 1418هـ .

 12ـ دور المدارس اإلسالمية في تطوير الحياة العلمية في كوردستان العراق 1900م
ـ 2000م،رسالة ماجستير تقدم بها الباحث نذير حسن زيباري إلى قسم الدراسات العليا ـ
في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة الجنان ،طرابلس ـ لبنان للعام الدراسي 2012
ـ 2013م.
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 13ـ صالح الكوزبانكي وجهوده في الدراسات اإلسالمية :چتوحمدأمين سمايل
الهرمزياري ،رسالة ماجستير ،كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة صالح الدين ـ 2003م.

 14ـ علماء ومدارس أربيل:زبير بالل إسماعيل،الطبعة األولى،مطبعة الزهراء
الحديثة،الموصل ـ 1404هـ ـ 1984م.

 15ـ الكامل في التأريخ:عزالدين أبوالحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن األثير،
تحقيق:عمر عبدالسالم تدمر ،مطبعة مصطفى البابي الحلبـي.

 16ـ الكورد في تواريخ جيرانه :أولياءچلبـي،ترجمة:سعيد ناكام ،مطبعة الثقافة ـ أربيل.

 17ـ الكورد والعرب والبريطانيون في العراق من 1918م ـ 1944م  :واالس ليون،
مراجعة وتقديم:د.فيلد هاوس،ترجمة :عماد جميل مزوري ،الطبعة األولى2010 ،م،
مطبعة سبيريز ـ دهؤك.
 18ـ محمد بن عبدالله الجلي وجهوده العلمية:الدكتور جواد فقى علي الجوم
حيدري،مكتب التفسير للنشر واإلعالن،أربيل ـ 1427هـ ـ 2006م.

 19ـ محمد بن عبدالله الجلي وجهوده العلمية:د.جواد محمدأمين الحيدري ،الطبعة
األولى ـ ،2006مكتب التفسير للنشر واإلعالن،أربيل ـ العراق.

 20ـ المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية في نمط جديد :د.مصطفى الزلمي ،مطبعة
المنارة ،أربيل ،الطبعة األولى 1429هـ ـ 2009م ،باب المؤلف في سطور.
 21ـ مدرسة ُق َّبهان في العمادية ودورها في نشر العلوم اإلسالمية في كوردستان 940هـ
ـ 1380هـ :د .سعيد محمد أحمد المحمد ،الطبعة األولى ،مطبعة محافظة دهوك ،دهوك ـ
2013م.
 22ـ ميژووى زانايانى كورد(تأريخ علماء الكورد):مال طاهر البحركي ،الطبعة األولى،
مطبعة آراس،أربيل – العراق.

 23ـ نظرة في تأريخ اإلمارة البابانية الكوردية ،مقال للدكتور فؤاد حمه خورشيد منشور
في العدد  51لسنة 1988م من مجلة كاروان.
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