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لتجديد مناهج تدريس العلوم الشرعية

الرؤية الخلدونية

-قراءة في مقدمته-

ملخص البحث

هــدف هــذا البحــث هــو رصــد الرؤيــة الخلدونيــة لتجديــد
مناهــج تدريــس العلــوم الشــرعية ،وذلــك بالوقــوف
علــى مكامــن الخلــل التــي تطــرق إليهــا ابــن خلــدون فــي
مقدمتــه ،ســواء تعلــق ذلــك الخلــل بالمنهــج الــذي كان
متداولًا في التأليف في تلك الحقبة من الزمن ،أو تعلق
بالطــرق التــي كانــت معتمــدة فــي تلقيــن الطالــب تلــك
العلــوم ،مــع الوقــوف علــى الحلــول المقترحــة منــه فــي
معالجــة هــذا الخلــل؛ إن علــى مســتوى المنهــج المقتــرح
فــي بــاب التأليــف ،كالتركيــز علــى جوهــر ذلــك العلــم
وتجــاوز االســتطرادات دون إهمــال القضايــا التــي قــد
تتجاذبهــا علــوم أخــرى ألجــل الخــوض فيهــا مــن لــدن أهل
االختصــاص فــي إطــار مــا يســمى بالتكامــل المعرفــي...
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أو علــى مســتوى تجديــد مناهــج التدريــس؛ كالتــدرج فــي
تلقيــن فــن واحــد مــع التشــجيع علــى المناقشــة وإبــداء
الــرأي ،وعــدم التشــديد علــى المتعلــم ،وكذلــك بالتركيــز
علــى العلــوم األصيلــة التــي تقتضــي البحــث والتفصيــل
مــع االختصــار علــى العلــوم التــي هي مجرد أداة مســاعدة
علــى التحصيــل ،دون إغفــال التأكيــد علــى الرحلــة فــي
طلــب العلــوم ولقــاء المشــيخة باعتبارهــا مزيــد كمــال
فــي التعليــم...

الكلمــات المفتاحيــة :الرؤيــة -الخلدونيــة -تجديــد -مناهــج-
تدريــس -العلــوم الشــرعية.

ةيعرشلا مولعلا سيردت جهانم ديدجتل ةينودلخلا ةيؤرلا
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مقدمة

إن الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونعــوذ
باللــه مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا ،مــن
يهــده هللا فــا مضــل لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه،

وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه ،وأشــهد
﴿ي َأ ُّي َهــا َّٱل َ
أن محمــدا عبــده ورســوله ،قــال تعالــىٰٓ َ :
ِيــن
َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ
َ
ۡ
َ َ َ ُ ُ َّ َّ َ ُ ُّ
ــن إِل َوأنتــم مســلِ ُمون ﴾١٠٢
ٱلل حــق تقات ِــ ِهۦ ول تموت
ءامنــوا ٱتقــوا
ۡٗ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ
(آل عمــران﴿ ،)102 :يأيهــا ٱلِيــن ءامنــوا ٱتقــوا ٱلل وقولــوا قــول
ۡ َ
ۡ
ۡ ُُ َ ُ
ۡ َ ُ
ۡ َ َ ُ
ۡ َ ُ
ۡ
َ ٗ
ۡ َ ُ
ُ
ۡ َ
ـع
ـم َويغ ِفـ
ـم أعمٰلكـ
سـ ِديدا  ٧٠يصلِــح لكـ
ـر لكــم ذنوبكــم ۗ َومــن ي ِطـ ِ
ۡ َ َ َ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ
ــو ًزا َعظ ً
ۡ
يمــا ( ﴾٧١األحــزاب.)71-70:
ــولۥ فقــد فــاز ف
ٱلل ورس
ِ
ً
أمــا بعــد؛ فــا شــك أن للمنهــج د ً
ا بــارز ا فــي تلقيــن العلــوم 
ور
الشــرعية مــن حيــث الشــكل المعتمــد فــي تدريســها ،فكلمــا كانــت
الطريقــة المعتمــدة فــي التدريــس ناجعــة ،كان عطــاء هــذه العلــوم 
لخدمــة األمــة والبشــرية عطــاءً باه ـ ًر ا علــى كل المســتويات .وهــذا 
مــا فطــن لــه أحــد األعــام المبرزيــن فــي علــم االجتمــاع ،ويتعلــق
الشــأن بالعالــم والمفكــر والفقيــه المشــارك عبــد الرحمــن ابــن
خلــدون مــن خــال مقدمتــه الشــهيرة التــي جــاءت لتقــدم لنــا رؤيــة 
ثاقبــة ودراســة علميــة وازنــة فــي تأصيــل شــروط النهضــة ،حيــث
أكــد أن ذلــك لــن يتأتــى إال بإصــاح المنظومــة التعليميــة التــي هــي
ـة أساســا بإصــاح مناهجهــا .فابــن خلــدون مــن خــال قراءته
مرتبطـ
ً
الدقيقــة للمناهــج التــي كانــت متداولــة فــي عصــره ،اعتبــر أنــه آن
األوان لمراجعــة المنهــج المعتمــد فــي التأليــف وكذلــك الطريقــة 
المعتمــدة فــي التدريــس ،فحــدد مكامــن الخلــل وقــدم اقتراحــات
منهجيــة لتحقيــق اإلصــاح ،ومــن ثــم يمكــن القــول إن الرؤيــة 
الخلدونيــة للتعليــم عُ ولجــت مــن جانبيــن؛ جانــب توصيفــي لمكامــن
الخلــل مــن حيــث التأليــف ،وكذلــك مــن حيــث المنهــج المعتمــد عنــد 
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المعلــم فــي تلقيــن الطالــب تلــك العلــوم ،وجانــب آخــر يقتــرح الحلول
ألجــل اإلقــاع بالعلــوم الشــرعية مــن خــال إصــاح مناهــج تلقينهــا.
لهــذا جــاء البحــث بعنــوان" :الرؤيــة الخلدونيــة لتجديــد مناهــج
تدريــس العلــوم الشــرعية :قــراءة فــي مقدمتــه".

موضوع البحث:
رصــد الرؤيــة الخلدونيــة لمكامــن الخلــل فــي مناهــج تدريــس 
العلــوم الشــرعية ،مــع عــرض المقترحــات التــي قدمهــا للنهــوض
بهــذه العلــوم.

مشكلة البحث:
لمــاذا تأخــرت أمــة اقــرأ مــع أنهــا تملــك علــوم الوحــي ،ولمــاذا لــم
تخــرج لنــا مراكــز التعليــم الشــرعي نجبــاء قادريــن على مواكبــة قضايا 
العصــر ،ومــن ثــم اإلجابــة عــن كثيــر مــن النــوازل والمســتجدات
الطارئــة عليــه؟

أهداف البحث:
مناقشــة الرؤيــة الخلدونيــة لمكامــن الخلــل فــي مناهــج التأليــف
والتدريــس فــي العلــوم الشــرعية ،مــع تقديــم الحلــول لتجــاوز تلــك
العراقيــل لتحقيــق نهضــة علميــة وازنــة.

منهج البحث:
اعتمد هذا البحث أصالة على المنهج االستقرائي التحليلي.

ةيعرشلا مولعلا سيردت جهانم ديدجتل ةينودلخلا ةيؤرلا
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خطة البحث:
حرر هذا البحث في مقدمة ومبحثين:
مقدمــة :تضــم أهميــة االهتمــام بالمناهــج فــي تدريــس العلــوم الشــرعية مــع تحديــد موضــوع البحــث وإشــكاليته وأهدافــه ومنهــج 
تحريــره دون إغفــال الخطــة التــي اعتمــدت فــي مناقشــة قضايــاه .
أمــا المبحــث األول :فتنــاول بالدراســة والتحليــل أنــواع الخلــلفــي مناهــج التأليــف والتدريــس مــن خــال الرؤيــة الخلدونيــة.
وفــي المبحــث الثانــي :رصــد الحلــول المنهجيــة التــي اقترحهــا ابــن خلــدون علــى مســتوى التأليــف والتدريــس مع دراســتها دراســة 
تحليليــة.
-وخاتمة :ضمت أهم الخالصات.

ةيعرشلا مولعلا سيردت جهانم ديدجتل ةينودلخلا ةيؤرلا
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المبحث األول :مكامن الخلل في التأليف ،وفي
منهج تلقين العلوم الشرعية

كانــت مهنــة التدريــس أهــم الوظائــف التــي تقلدهــا
ابــن خلــدون فــي كل مــن جامــع القروييــن ومجالــس
العلــم بالقاهــرة وغيرهــا ،وبنــاء علــى هــذه الممارســة
اكتشــف بنظــره الثاقــب ومالحظتــه الدقيقــة أوضــاع
التعليــم فــي عصــره ،حيــث اســتنتج أن مكامــن الخلــل
راجعــة باألســاس لعلتيــن أساســيتين؛ خلــل فــي طريقــة
التأليــف ،وأخــرى فــي كيفيــة التلقيــن.

المطلب األول :المنهج المتداول في التأليف
تميــز القــرن الثامــن بالعكــوف علــى التأليــف وإســالة الحبــر فــي
تســويد الكتــب مــع كثرتهــا وتكرارهــا ،فاعتبــر ابــن خلــدون -برؤيــة 
المتفحــص ،المتبصــر لواقــع مجتمعــه -أن ذلــك مــن شــأنه أن يؤخــر 
األمــة وال يســهم فــي نهوضهــا ،حتــى أنــه عقــد لهــذا الموضــوع
فصــا كامــا فــي" :مقدمتــه" ،ســماه" :فصــل فــي أن كثــرة التآليــف
فــي العلــوم عائقــة عــن التحصيــل" يقــول" :اعلــم أنــه ممــا أضــر
بالنــاس فــي تحصيــل العلــم والوقــوف علــى غاياتــه كثــرة التآليــف
واختــاف االصطالحــات فــي التعليــم ،وتعدد طرقها ،ثم مطالبة
المتعلــم والتلميــذ باســتحضار ذلــك ،وحينئــذ يســلم لــه منصــب
التحصيــل ،فيحتــاج المتعلــم إلــى حفظهــا كلهــا أو أكثرهــا
ومراعــاة طرقهــا ،وال يفــي عمــره بمــا كتــب فــي صناعــة واحــدة
إذا تجــرد لهــا ،فيقــع القصــور وال بــد دون رتبــة التحصيــل" ،وقــدم 
نمــاذج فــي هــذا البــاب؛ كاهتمــام العلمــاء بالشــروح الفقهيــة ممــا 
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ـل لذلــك بكتــب:
تفنــى معــه األعمــار فــي تحصيــل واحــد منهــا ،ومَ َّثـ َ
"ابــن يونــس واللخمــي وابــن بشــير والتنبيهــات والمقدمــات
والبيــان والتحصيــل علــى العتبيــة ،وكذلــك كتــاب ابــن الحاجــب
ومــا كتــب عليــه؛ ثــم إنــه يحتــاج إلــى تمييــز الطريقــة القيروانيــة
مــن القرطبيــة والبغداديــة والمصريــة وطــرق المتأخريــن عنهــم،
واإلحاطــة بذلــك كلــه ،وحينئــذ يســلم لــه منصــب الفتيــا وهــي
كلهــا متكــررة والمعنــى واحــد؛ والمتعلــم مطالــب باســتحضار
جميعهــا وتمييــز مــا بينهــا ،والعمــر ينقضــي فــي واحــد منهــا"(.)1
وهــذه المســألة التــي أثارهــا قــد ســبقه إليهــا ثلــة مــن العلمــاء
الذيــن عاصرهــم ابــن خلــدون منهــم؛ األبلــي :محمــد بــن إبراهيــم
العبــدري التلمســاني نزيــل فــاس ودفينهــا  (ت757:هـــ) ،حــث
امتعــض مــن اإلغــراق فــي االهتمــام بتشــييد المــدارس واالنكبــاب
علــى التأليــف ،وكان يقــول" :إنمــا أفســد العلــم كثــرة التآليــف،
وأذهبــه بنيــان المــدارس"(.)2
لكنــه أيضــا انتقــص ممــن عكفــوا علــى اختصــار المســائل
فــي أصولهــا مــع حشــوها بكثيــر مــن المعانــي ،حيــث اعتبــر ذلــك
انتكاســة ورجوعً ــا إلــى الــوراء وال إفــادة منــه ،يقــول" :ذهــب كثيــر مــن
المتأخريــن إلــى اختصــار الطــرق واألنحــاء فــي العلــوم ،يولعــون
بهــا ويدونــون منهــا برنامجً ــا مختصــرًا فــي كل علــم يشــتمل
علــى حصــر مســائله وأدلتهــا ،باختصــار فــي األلفــاظ وحشــو
ـل لذلــك
القليــل منهــا بالمعانــي الكثيــرة مــن ذلــك الفــن )3("...ومَ َّثـ َ
بمــا فعلــه ابــن الحاجــب حيــن اختصــر كتــب الفقــه وأصولــه ألجــل
التســهيل علــى طالــب العلــم الحفــظ ،دون أن يســتحضر أن ذلــك
مــن شــأنه أن يخلــط علــى الطالــب بإلقــاء الغايــات مــن العلــم دون
أن يكــون مســتعدً ا لقبولهــا بعــد ،وذلــك فيــه فســاد للتعليــم ،وفيــه
( )1ينظر" :مقدمة ابن خلدون" ،عبد الرحمن ابن خلدون( ،ص.)593-592:
( )2ينظــر" :نيــل االبتهــاج" ،أحمــد بابــا التنبكتــي( ،ص ،)414-413:و"نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس
الرطيــب" ،أحمــد المقــري التلمســاني ،تحقيــق :إحســان عبــاس.)276-275/5( ،
( )3ينظر" :مقدمة ابن خلدون"( ،ص.)597:
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ً
أيضــا إخــال بالتحصيــل ،يقــول" :ربمــا عمــدوا إلــى الكتــب األمهــات
المطولــة فــي الفنــون للتفســير والبيــان ،فاختصروهــا تقريبًــا
للحفــظ ،كمــا فعلــه ابــن الحاجــب فــي الفقــه وأصــول الفقــه
وابــن مالــك فــي العربيــة والخونجــي فــي المنطــق وأمثالهــم،
وهــو فســاد فــي التعليــم وفيــه إخــال بالتحصيــل ،وذلــك ألن
ً
تخليطــا علــى المبتــدئ بإلقــاء الغايــات مــن العلــم عليــه،
فيــه
وهــو لــم يســتعد لقبولهــا بعــد ،وهــو مــن ســوء التعليــم"(.)1
وقــد علــل هــذا االعتــراض لصعوبــة اســتيعاب هــذه
المختصــرات؛ ألن مــن شــأنها أن تقلــل مــن حصــول الملكــة الكاملــة 
مــن تحصيــل ذلــك العلــم ،يقــول..." :ألن ألفــاظ المختصــرات
نجدهــا ألجــل ذلــك صعبــة عويصــة ،فينقطــع فــي فهمهــا
حــظ صالــح مــن الوقــت ،ثــم بعــد ذلــك كلــه فالملكــة الحاصلــة
مــن التعليــم فــي تلــك المختصــرات إذا تــم علــى ســداده ولــم
تعقبــه آفــة ،فهــي ملكــة قاصــرة عــن الملــكات التــي تحصــل مــن
الموضوعــات البســيطة المطولــة لكثــرة مــا يقــع فــي تلــك مــن
التكــرار واإلحالــة المفيديــن لحصــول الملكــة التامــة ،وإذا اقتصــر
علــى التكــرار قصــرت الملكــة لقلتــه كشــأن هــذه الموضوعــات
المختصــرة فقصــدوا إلــى تســهيل الحفــظ علــى المتعلميــن،
فأركبوهــم صعبًــا يقطعهــم عــن تحصيــل الملــكات النافعــة
وتمكنهــا"(.)2
وهــذا مــا نــدد بــه الفقيــه القبــاب :أحمــد بــن قاســم بــن عبــد 
الرحمــان الجذامــي ،الفاســي (ت778:هـــ) ،حيــن رأى أن االهتمــام قــد 
انحصــر علــى تحريــر المختصــرات ،ومــن جملــة مــن شــملهم هــذا 
النصــح اإلمــام الشــاطبي يقــول الونشريســي..." :وأمــا مــا ذكــرت
لكــم مــن عــدم اعتمــادي علــى التآليــف المتأخــرة ،فلــم يكــن ذلــك
منــي بحمــد هللا محــض رأيــي ،ولكــن اعتمــدت بســبب الخبــرة
عنــد النظــر فــي كتــب المتقدميــن مــع كتــب المتأخريــن ،وأعنــي
( )1نفس المصدر ،نفس الصفحة.
( )2المصدر نفسه.
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بالمتأخريــن؛ كابــن بشــير وابــن شــاس وابــن الحاجــب ومــن
بعدهــم ،وألن بعــض مــن لقيتــه مــن العلمــاء بالفقـــــــــه –يقصــد 
القبــاب -أوصانــي بالتحامــي عــن كتــب المتأخريــن ،وأتــى بعبــارة
خشــنة فــي الســمع ،لكنهــا محــض النصيحــة"(.)1
كمــا انتقــد ابــن خلــدون علــى المهتميــن بالتأليــف فــي العربيــة اعتكافهــم علــى التأليــف فــي طــرق البصرييــن والكوفييــن
والبغدادييــن واألندلســيين مــن بعدهــم ،وطــرق المتقدميــن
والمتأخريــن مثــل :ابــن حاجــب وابــن مالــك ،فتدريــس الطالــب هــذه
الكتــب مــن شــأنها أن تعجــزه عــن إدراك بعضها ،وقــد تفنى األعمار 
دون بلــوغ الغايــة الســيما وأنهــا مــن علــوم اآللــة التــي يعتمــد عليهــا 
فــي العلــوم الشــرعية...

()2

المطلب الثاني :مكامن الخلل
في منهج تلقين الطالب تلك العلوم
ذكــر ابــن خلــدون أن المنهــج الــذي كان ســائدً ا عنــد المعلــم فــي
تلقيــن العلــوم الشــرعية هــو أســلوب الحشــو والتلقيــن ،وهــذا مــن
ً
 تعليمــا وال يبلــغ
ـل
شــأنه أن يشــوش علــى ذهــن الطالــب فــا يُحَ ِّصـ ُ
غايــة ،واعتبــر أن ذلــك راجــع لكــون المعلــم نفســه لــم يــدرس مناهــج 
التعليــم وطــرق تحقيــق اإلفــادة ،يقــول" :وقــد شــاهدنا كثيــر ًا مــن
المعلميــن لهــذا العهــد الــذي أدركنــا يجهلــون طــرق التعليــم
وإفاداتــه ،ويحضــرون للمتعلــم فــي أول تعليمــه المســائل
المقفلــة مــن العلــم ،ويطالبونــه بإحضــار ذهنــه فــي حلهــا،
ويحســبون ذلــك مرانًــا علــى التعليــم وصوابًــا فيــه ،ويكلفونــه
( )1يقــول الونشريســي" :والعبــارة الخشــنة التــي أشــار إليهــا كان –رحمــه هللا -ينقلهــا مــن
شــيخه أبــي العبــاس أحمــد القبــاب وهــي أنــه كان يقــول فــي ابــن بشــير وابــن الحاجــب
وابــن شــاس :فســدوا الفقــه" .ينظــر" :المعيــار المعــرب".)142/11( ،
(" )2مقدمة ابن خلدون"( ،ص.)593:
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رعــي ذلــك وتحصيلــه ،فيخلطــون عليــه بمــا يلقــون لــه مــن غايــات
الفنــون فــي مبادئهــا ،وقبــل أن يســتعد لفهمهــا"

()1

فهــذا المنهــج –فــي نظــر ابــن خلــدون -لــن يمكــن الطالــب مــن
االســتيعاب لمــا يأخــذه علــى ســبيل الحشــو ،ولــن يكتســب ملكــة 
الفهــم وحســن المناظــرة والمحــاورة.
وهــذه المســألة الدقيقــة قــد فطــن لهــا ســاطين ذلــك العصــر 
منهــم؛ الســلطان أبــو عنــان المرينــي فقــد عمــل علــى تجــاوز هــذه
الظاهــرة مــن خــال قصتــه مــع الفقيــه "علــي الصرصــري" ،التــي
ســاقها المقــري فــي" :أزهــار الريــاض" ،يقــول" :ولمّ ــا كمــل غــرض
أبــي عنــان ،كبيــر ملــوك بنــي مريــن ،مــن بنــاء مدرســته بالمتوكليــة
بفــاس ،وكل بعيــد الصيــت فــي علــو الهمــة ،قــال انظــروا مــن
يقــري بهــا الفقــه ،فوقــع االختيــار علــى الشــيخ الصرصــري
الحافــظ ،ولمّ ــا جلــس بهــا واتســع صيتــه ،وجــه إليــه أبــو عنــان
المذكــور مــن يســأله فــي مســائل التهذيــب ،التــي انفــرد بإتقانهــا
وحفظهــا ،وطالبــه بتحقيــق ذلــك وإتقانــه ،وحســن تلقيــه ،وال
أدري المنتخــب لــه :هــل هــو أبــو عيســى موســى ابــن أبــي اإلمــام
 ...أم الســيد الشــريف أبــو عبــد هللا شــارح "الجمــل"  ...أو همــا
ً
معــا ،فطالبــاه بتحقيــق مــا أورده مــن المســائل عــن ظهــر
ً
فاحشــا،
قلــب ،علــى المشــهور مــن حفظــه ،فانقطــع انقطاعً ــا
ولمّ ــا أضجــره ذلــك نــزل عــن كرســيه ،وانصــرف كئي ًبــا ،فــي غايــة
القبــض"(#.)2
لهــذا اقتــرح ابــن خلــدون بعــض الحلــول لتجــاوز هــذه المعوقــات
إن علــى مســتوى المنهــج فــي التأليــف أو علــى مســتوى المنهــج فــي
التدريــس ،وهــي التــي ســتكون موضــوع المبحــث الثانــي.

( )1المصدر نفسه( :ص.)598 :
(" )2أزهــار الريــاض" ،أبــو العبــاس المقــري ،تحقيــق :مصطفــى الســقا -إبراهيــم اإلبيــاري  -عبــد
العظيــم شــلبي.)28-27/3( ،
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 المبحث الثاني :الرؤية الخلدونية لمعالجة هذا الخلل
والمنهج المقترح في باب التأليف والتدريس

رســم ابــن خلــدون خارطــة طريــق لتجديــد تلقيــن
العلــوم الشــرعية ســواء تعلــق األمــر بالتأليــف فــي هــذه
العلــوم أو المنهــج الــذي يجــب أن يُعتمــد فــي التدريــس.

المطلب األول :المنهج المقترح في باب التأليف:
خاطــب ابــن خلــدون المهتميــن بشــأن التأليــف فــي العلــوم 
الشــرعية ،وذكرهــم أنــه إذا كان قصدهــم هــو النهــوض بالتعليــم
وتحقيــق بغيتــه ،فإنــه ينبغــي أن يكــون غاية هذا التأليف إما اســتنباط
أو توضيــح لمــا اســتغلق علــى األفهــام أو الكشــف عــن الخلــل فــي
كتابــات مــن ســبق فــي البــاب ،مــع التدليــل علــى ذلــك بالبرهــان
الســاطع الــذي ال يكتنفــه غمــوض أو غمــط لجهــود الســابقين،
أو مــن أجــل إكمــال مـ ُ
ـا أغفــل أو وقــع ســهو فــي تحريــر بعــض مــن
مســائله ،ليكتمــل ذلــك الفــن وال يبقــى للنقــص فيــه مجــال.
وب َّيــن –رحمــه هللا -أن مــن مقاصــد التأليــف؛ العمــل علــى جمــع
مســائل فــن مــن فنــون العلــوم الشــرعية أو العلــوم اإلنســانية 
ككل فــي أبــواب منتظمــة مــع تهذيبهــا حتــى يســهل علــى المطلــع
الغــرف مــن معينهــا واالســتفادة منهــا علــى نحــو مــن اليســر مــع
االغتبــاط ،وضــرب لذلــك أمثلــة؛ كالمدونــة المالكيــة ،فــإن كثيـ ًر ا مــن
مســائلها الفقهيــة ضلــت مبعثــرة حيــث نجــد فــي كل بــاب مســائل
مــن غيــره ،لهــذا هذبهــا ابــن أبــي زيــد القيروانــي ،يقــول" :أن تكــون
مســائل العلــم قــد وقعــت غيــر مرتبــة فــي أبوابهــا وال منتظمــة،
فيقصــد المطلــع علــى ذلــك أن يرتبهــا ويهذبهــا ،ويجعــل كل
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مســألة فــي بابهــا ،كمــا وقــع فــي المدونــة مــن روايــة ســحنون
عــن ابــن القاســم ،وفــي العتبيــة مــن روايــة العتبــي عــن أصحــاب
مالــك ،فــإن مســائل كثيــرة مــن أبــواب الفقــه منهــا قــد وقعــت
َّ
فهــذب ابــن أبــي زيــد المدونــة وبقيــت العتبيــة
فــي غيــر بابهــا
غيــر مهذبــة؛ فنجــد فــي كل بــاب مســائل مــن غيــره ،واســتغنوا
بالمدونــة ومــا فعلــه ابــن أبــي زيــد فيهــا والبرادعــي مــن بعــده"(.)1
كمــا اقتــرح علــى الباحثيــن حيــن يقدمــون علــى التأليــف في مســألة مــن المســائل تتداخلهــا علــوم أخــرى أن ينبهــوا المتخصصيــن لإلدالء
بدلوهــم فــي إغنــاء هــذا البــاب مــن جانــب تخصصهــم حتــى يتحقــق
ذلــك التكامــل المعرفــي وتتحقــق الفائــدة ،بــل واالســتفادة مــن كل
جانــب وفــي فنــون عــدة ،يقــول" :أن تكــون مســائل العلــم مفرقــة
فــي أبوابهــا مــن علــوم أخــرى فيتنبــه بعــض الفضــاء إلــى موضوع
ذلــك الفــن وجمــع مســائله ،فيفعــل ذلــك ،ويظهــر بــه فــن ينظمــه
فــي جملــة العلــوم التــي ينتحلهــا البشــر بأفكارهــم ،كمــا وقــع فــي
علــم البيــان؛ فــإن عبــد القاهــر الجرجانــي وأبــا يوســف الســكاكي
وجــدا مســائله متفرقــة فــي كتــب النحــو ،وقــد جمــع منهــا الجاحــظ
فــي كتــاب البيــان والتبييــن مســائل كثيــرة ،تنبَّــه النــاس فيهــا
لموضــوع ذلــك العلــم وانفــراده عــن ســائر العلــوم"(.)2
وهــذه المســألة تدخــل فــي إطــار تكامــل العلــوم اإلنســانية مــع
العلــوم اإلســامية؛ ألن أســاس هــذه األخيــرة هــو الوحــي وهــو كتــاب
كونــي بالدرجــة األولــى ،وأضــرب مثــاال حتــى يتضــح المقــال بحديــث:
ـن ا ْلمُ ْؤمــن َّ
ـب إ َلــى هللاِ مـ َ
"ا ْلمُ ْؤمـ ُ
الضعيــف"(.)3
ـن ا ْل َقــو ُّيَ ،خيْ ـ ٌر وَ َأحَ ـ ُّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
فاســتقراء هــذا الحديــث يقتضــي اســتدعاء متخصصيــن فــي
علــم النفــس والتربيــة لدراســته والتدقيــق فــي محتوياتــه ألجــل بنــاء
( )1ينظر" :مقدمة ابن خلدون"( ،ص.)596:
( )2المصدر نفسه.
( )3أخرجــه مســلم فــي( :كتــاب :القــدر ،بــاب :فــي األمــر بالقــوة وتــرك العجــز واالســتعانة باللــه
وتفويــض المقاديــر للــه،ح ،)6809 :مــن حديــث أبــي هريــرة .
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إنســان متكامــل .فقــد أدخلــه اإلمــام النــووي( )1فــي" :بــاب المجاهــدة"،
لكــن المتخصصيــن اآلن فــي علــم النفــس بإمكانهــم دراســة هــذا 
الحديــث فــي ظــل قواعــد العلــم الحديــث الســتخراج األســس 
والقواعــد مــن أجــل تمكيــن المســلم مــن الميكانيزمــات المســاعدة
علــى اســتلهام قــوة إدارة الــذات.
يقــول القاضــي عيــاض فــي تعليقــه علــى الحديــث" :قــد تكــون
القــوة هنــا فــي المنــة وعزيمــة النفــس ،فيكــون أقــدم علــى
العــدو فــي الجهــاد وأشــد عزيمــة فــي تغييــر المناكــر والصبــر
علــى إيــذاء العــدو واحتمــال المكــروه والمشــاق فــي ذات هللا،
أو تكــون القــوة بالمــال والغنــى فيكــون أكثــر نفقــة فــي ســبيل
الخيــر ،وأقــل مي ـ ًلا إلــى طلــب الدنيــا ،والحــرص علــى جمــع شــيء
فيهــا ،وكل هــذه الوجــوه ظاهــرة فــي القــوة"(.)2
كمــا اســتنتج أبــو المظفــر الشــيباني أن" :فــي هــذا الحديــث مــا
يــدل علــى أن مــن المؤمنيــن القــوي والضعيــف؛ فــإن فــي كل
ٍ
الضعيف،
خيــر؛ إال أن المؤمــن القــوي أحــب إلــى هللا مــن المؤمــن
وذلــك ألن المؤمــن القــوي ينفــع نفســه وينفــع غيــره؛ وربمــا
تعــدت منفعتــه إلــى أهلــه وقومــه وأمــة دهــره"(. )3
ومثــال آخــر فــي بــاب العقيــدة؛ مــن ذلــك قضيــة القضــاء والقــدر،
ً
ـألة قائمــا،
فــا يــزال انتشــار الفهــم المغلــوط لحقيقــة هــذه المسـ
وتــواكل النــاس عــن تنميــة ذواتهــم ظاهـ ًر ا ،فــا يبذلــون جهــدً ا ألجــل
التغييــر ،وال يجتهــدون مــن أجــل تحقيــق شــروط النهضــة واالزدهــار،
مستمســكين تمســك الغريــق بــأن هــذا مــن قــدر هللا كمــا قالهــا 
مــن قبلهــم :إنمــا نحــن كالريشــة  فــي مهــب الريــح؟! فالعالــم
المتخصــص فــي العقيــدة يســتجمع أقــوال أهــل األثــر فــي البــاب
ألجــل تصحيــح المفاهيــم وإيضــاح المقصــود ،ولعلــي أتمثــل بقولــة 
( )1ينظر" :رياض الصالحين" ،اإلمام النووي ،تحقيق :شعيب األرنؤوط( ،ص.)67:
( )2المصدر نفسه.)157/8( :
(" )3اإلفصاح عن معاني الصحاح" ،أبو المظفر الشيباني ،تحقيق :فؤاد عبد المنعم.)44/8( ،
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عــمــــــــــــــــــر -– :الشــهيرة ألبــي عبيــدة بــن الجــراح :حيــن صــاح قائــا:
()1
"نَ َعـ ْـم نَف ـ ُّر مـ ْ
ـن َق ـدَر ال َّلــه إ َلــى َق ـدَر ال َّلــه"...
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يقــول ابــن بطــال فــي تعليقــه علــى هــذه القولــة" :علــى المــرء
توقــي المــكاره قبــل وقوعهــا ،وتجنــب األشــياء المخوفــة قبــل
هجومهــا ...فكذلــك الواجــب أن يكــون حكــم كل متــق مــن األمــور
ٍ
ســبيله فــي ذلــك ســبيل الطاعــون"(.)2
فالحــذر مــن األخطــار مــع الحــزم فــي اتخــاذ القــرارات شــيء رغــب
فيــه اإلســام ودعــا لــه ،يقــول أبــو الوليــد الباجــي" :قــال محمــد بــن
عيســى األعشــى يريــد عمــر  --بذلــك لنكلتــه ،نعــم نفــر مــن
قــدر هللا إلــى قــدر هللا ،يريــد أنــه ال يعتمــد أنــه بالفــرار ينجــو ممــا
قــدر عليــه ،وإنمــا يعتقــد أنــه يرجــع عمــا يخــاف أن يكــون قــد قــدر
عليــه مــن الوبــاء إن وصــل إلــى مــا يرجــو أن يكــون قــد قــدر لــه
مــن الســامة إن رجــع ،ولذلــك يجــوز لإلنســان أن يتخــذ الــدرع
والمجــن ويفــر مــن العــدو الــذي يجــوز الفــرار منه لكثرتــه ،ويجتنب
الغــرر والمخــاوف ،وال يكــون ذلــك فــرارًا مــن قــدر هللا"(.)3
وهــذا مــا اســتخلصه القاضــي عيــاض فــي قراءتــه لقولــة 
عمــر  ،-– يقــول" :وأن رجوعــي ليــس بفــرار مــن قــدر ،ولكنــه
أخــذ بالحــذر والحــزم الــذي أمرنــا هللا بــه ،وطلــب األســباب التــي
هــي ســوابق القــدر وأســرار القضــاء ،كمــا أمــر باتخــاذ الحبــن
مــن العــدو واجتنــاب المخــاوف والمهالــك ،وكل شــيء إنمــا
يكــون بمــا ســبق بــه القــدر ،ثــم ّ
مثــل لــه مث ـ ًلا صحيحً ــا فــي هــذا
البــاب ممــا يســتعمله جميعهــم كل وقــت ،وال يختلــف فيــه مــن
االنتقــال فــي الرعــي مــن الجنبــة الجدبــة إلــى الخصبــة ،وأن هــذا
مــن االنتقــال مــن وجــه إلــى وجــه ،ال فــرق بينــه وبيــن االنتقــال
(" )1متفــق عليــه" :أخرجــه الشــيخان؛ البخــاري فــي( :كتــاب :الطــب ،بــاب :مــا يذكــر فــي الطاعــون،
ح ،)5729 :ومســلم فــي( :كتــاب :الســام ،بــاب :الطاعــون والطيــرة والكهانــة ونحوهــا ،ح ،)5802 :مــن
حديــث ابــن عبــاس .
(" )2شرح صحيح البخاري" ،ابن بطال ،تحقيق :ياسر بن إبراهيم.)423/9( ،
(" )3المنتقى شرح الموطأ" ،أبو الوليد الباجي.)199/7( ،
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مــن القــدوم علــى الوبــاء أو الرجــوع؛ إذ ال يكــون مــن هــذا كلــه إال
مــا قــدره هللا ،لكــن علــى اإلنســان طلــب األســباب واالكتســاب،
وهــو مثــل قولـــــه -عليــه الســام" :-اعملــوا فــكل ميســر لمــا ُخلــق
لــه )1(".وقولــه " :اعقلهــا وتــوكل "(.)2
فلــو اعتمــد علــى قــول الجبريــة( )3ومــن تبنــى مذهبهــم فــي القــدر 
ً
ـي واقفــا فــي مكانــه ،والستســلم لهــذا الوبــاء بدعــوى أنــه مــن
لبقـ
قــدر هللا ،فلمــا أخــذ باألســباب نجــا هــو ومــن معــه .كذلــك األمــة اآلن
فــي حاجــة إلــى األخــذ باألســباب والتفكيــر فــي كيفيــة بنــاء إنســان
متكامــل يراعــي التطــورات مــع التمســك باألصــول فــي المعتقــد 
وغيــره مــن األحــكام الشــرعية القطعيــة.
فمثــل هــذه اآلثــار تمكــن الفــرد المســلم مــن الشــعور 
بالطمأنينــة مــا دام هــو فــي معيــة هللا وتحــت ســلطانه ،فتجعلــه
يشــعر بالتوحيــد لجاللــه وأن األمــر بيــد هللا ،ومــن ثــم تتولــد لديــه
القــوة الدافعــة للعمــل ألجــل االبتــكار والعمــل الجــاد ليبلــغ بهــذه
األمــة ذروتهــا فــي كل المياديــن ،فاختيــار الطريــق األســلم وحســن
ً
باألســباب هــو أيضــا مــن قــدر هللا تعالــى لهــذا قــال عمــر:
األخــذ
"أرأيــت لــو كان لــك إبــل فهبطــت بهــا واديـ ًا لــه عدوتــان أحدهمــا
خصبــة واألخــرى جدبــة أليــس إن رعيــت بالخصبــة رعيتهــا بقــدر
هللا ،وإن رعيتهــا بالجدبــة رعيــت بقــدر هللا"(.)4
وأتمثــل أيضــا بحديــث حذيفــة بــن يمــان  --لمــا بعثــه رســول
(" )1متفــق عليــه" :أخرجــه البخــاري فــي( :كتــاب :القــدر ،بــاب :وكان أمــر هللا قــد ًر ا مقــدو ًر ا ،ح،)6605:
ومســلم( :كتــاب :القــدر ،بــاب :كيفيــة خلــق اآلدمــي فــي بطــن أمــه وكتابــة رزقــه ،ح ،)6767:مــن حديــث
علــي  --مرفوعً ــا.
(" )2إكمال المعلم بفوائد مسلم" ،القاضي عياض ،تحقيق :د .يحيى إسماعيل.)138/7( ،
(" )3الجبريــة" :هــم الذيــن ينفــون الفعــل حقيقــة عــن العبــد ويضيفونــه إلــى هللا تعالــى ،والجبريــة
أصنــاف؛ فالجبريــة الخالصــة :هــي التــي ال تثبــت للعبــد فعــا وال قــدرة علــى الفعــل أصـ ًلا ،والجبريــة
المتوســطة :هــي التــي تثبــت للعبــد قــدرة غيــر مؤثــرة أصـ ًلا ،فأمــا مــن أثبــت للقــدرة الحادثــة أثــرا مــا
فــي الفعــل ،وســمي ذلــك كســبا ،فليــس بجبــري .ينظــر" :الملــل والنحــل" ،الشهرســتاني.)85/1( ،
( )4ينظــر" :االنتصــار فــي الــرد علــى المعتزلــة القدريــة" ،ابــن أبــي الخيــر العمرانــي ،تحقيــق :ســعود
بــن عبــد العزيــز الخلــف.)499/2( ،

ةيعرشلا مولعلا سيردت جهانم ديدجتل ةينودلخلا ةيؤرلا

17

ــةَ ،ف ْأت َنــا ب َ
ــم يَــا حُ َذي َْف ُ
هللا -ﷺ-الســتطالع أخبــار العــدوُ :
"ق ْ
خبَــر
ِ
ِْ
ِ
اســمي َأ ْن َأ ُقـ َ
ا ْل َقــوْ مَ ،ف َلـ ْـم َأجــدْ ُبــدًّ ا إ ْذ دَعَ انــي ب ْ
ـب
ـال:
"اذ َهـ ْ
ـومَ ،قـ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
()1
َف ْأتنــي ب َ
خبَــر ا ْل َقــوْ م ،وَ َلا تَ ْذعَ رْ هُ ْ
ــي".
ــم عَ َل َّ
ِ
ِِ
ِ
ِ
فهــذا يظهــر أن مســألة الخــوف قــد تقــع من اإلنســان المســلم،
وليــس معنــى ذلــك أنــه منافــق أو غيــر مطيــع ألمــر هللا تعالــى ،فقــد 
وقــع ذلــك لمــن هــم ذروة اإلســام وســنامه فــي اإليمــان والجهــاد،
يقــول أبــو العبــاس القرطبــي" :إن أصحــاب رســول هللا -ﷺ -كانــوا
أقــوى فــي ديــن هللا ،وأحــرص علــى إظهــاره ،وأحــب فــي رســول
هللا -ﷺ ،-وأشــجع منــك ،ومــع ذلــك فقــد انتهــت بهــم الشــدائد،
والمشــاق إلــى أن حصــل منهــم مــا ذكــره ،وإذا كان هــذا فغيرهــم
بالضعــف أولــى ،وحاصلــه :أن اإلنســان ينبغــي لــه َّ
أال يتمنــى
الشــدائد واالمتحــان ،فإنــه ال يــدري كيــف يكــون حالــه فيهــا؛ فــإن
ابتلي صبر ،وإن عوفي شكر"(.)2
كمــا اقتــرح ابــن خلــدون ًأيضــا أن يكــون القصــد مــن التأليــف
هــو رفــع تلــك االســتطرادات التــي تميــزت بهــا كتابــات المتقدميــن
فتخليتهــا مــن ذلــك واإلبقــاء علــى مــا لــه عالقــة بموضــوع التأليــف
مــن شــأنه أن يســهل الطلــب والتحصيــل ،مــع الحــذر مــن اإلخــال
بمقصــد المؤلــف(.)3
وهــذا األمــر مــن األهميــة بمــا كان ال ســيما فــي زمــن الســرعة 
وقلــة الصبــر وضعــف التحصيــل؛ إذ ينبغــي جــرد كل االســتطرادات
التــي حــوت كتابــات المتقدميــن حتــى يســهل اســتيعاب تلــك المــواد
بعــد حصرهــا فيمــا يعــد جوه ـ ًر ا للكتــاب.

( )1أخرجــه مســلم فــي( :كتــاب :الجهــاد والســير ،بــاب :غــزوة األحــزاب ،ح ،)4658:مــن حديــث إبراهيــم
عــن أبيــه يزيــد بــن شــريك التيمــي ،عــن حذيفــة بــن يمــان بــه.
( )2ينظــر" :المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم" ،أبــو العبــاس القرطبــي ،حققــه وعلــق
عليــه وقــدم لــه :محيــي الديــن ديــب ميســتو .)647/3( ،....
( )3ينظر" :مقدمة ابن خلدون"( ،ص.)596:
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المطلب الثاني :المنهج المقترحفي تدريس العلوم الشرعية:
ً
ـا دقيقــا فــي التدريــس ألجــل التســهيل
قــدم ابــن خلــدون منهجً ـ
علــى طالــب العلــم التحصيــل واالســتفادة ممــا ينهلــه مــن العلــوم،
وهــذا المنهــج الــذي ينبغــي علــى المعلــم اقتفــاء أثــره يعتمــد علــى
قواعــد أساســية منهــا؛

أولًا-التدرج في التلقين:
ينبغــي علــى المعلــم أن يلقــن أصــول كل فــن مــن الفنــون ثــم
يقربهــا للطالــب عــن طريــق شــرحها فــي إجمــال مــع مراعــاة قــوة
االســتيعاب لــدى المتلقــي حتــى ينتهــي إلــى آخــر ذلــك الفــن ،يقــول:
"اعلــم أن تلقيــن العلــوم للمتعلميــن إنمــا يكــون مفيــد ًا ،إذا
ـيئا فشـ ً
كان علــى التدريــج ،شـ ً
ـيئا وقلي ـ ًلا قلي ـ ًلا ،يلقــي عليــه أو ًلا
مســائل مــن كل بــاب مــن الفــن هــي أصــول ذلــك البــاب ،ويقــرب
لــه فــي شــرحها علــى ســبيل اإلجمــال ويراعــى فــي ذلــك قــوة
عقلــه واســتعداده لقبــول مــا يــورد عليــه ،حتــى ينتهــي إلــي آخــر
الفــن ،وعنــد ذلــك يحصــل لــه ملكــة فــي ذلــك العلــم ،إال أنهــا
جزئيــة وضعيفــة ،وغايتهــا أنهــا هيأتــه لفهــم الفــن وتحصيــل
مســائله ،ثــم يرجــع بــه إلــى الفــن ثانيــة ،فيرفعــه فــي التلقيــن عــن
تلــك الرتبــة إلــى أعلــى منهــا ،ويســتوفي الشــرح والبيــان ،ويخــرج
عــن اإلجمــال ،ويذكــر لــه مــا هنالــك مــن الخــاف ووجهــه ،إلــى أن
ينتهــي إلــى آخــر الفــن فتجــود ملكتــه ،ثــم يرجــع بــه وقــد شــدا فــا
ً
ً
منغلقــا إال وضحه وفتح له مقفله،
عويصــا وال مبهمً ــا وال
يتــرك
فيخلــص مــن الفــن وقــد اســتولى علــى ملكتــه ،هــذا وجــه التعليــم
المفيــد ،وهــو كمــا رأيــت إنمــا يحصــل فــي ثــاث تكــرارات"(.)1
وهنــا يدخــل أســلوب التكــرار لالســتيعاب ،فجبريــل كان يتعاهــد 
( )1ينظر" :مقدمة ابن خلدون"( ،ص.)597:
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رســول هللا -ﷺ -ألجــل تثبيــت القــرآن فــي صــدره :يقــول النبــي -عليــه
اه ـدُوا ُ
القــرْ َ
الصــاة والســام" :-تَ َع َ
آنَ ،فوَ ا َّلــذي نَ ْفســي ب َيــده َلهُ ــوَ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َأ َ
شــدُّ تَ َف ِّص ًيــا مـ َ
ـن اإلبــل فــي عُ ُقل َ
هــا"(.)1
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يقــول التوربتشــي" :ومعنــاه -هاهنــا -التوصيــة بتجديــد العمــل
بقراءتــه؛ لئــا يذهــب عنــه وفــي معنــاه (اســتذكروا القــرآن) :أي
تفقــدوا القــرآن بالذكــر وهــو عبــارة عــن اســتحضاره فــي القلــب
وحفظــه عــن النســيان بالتــاوة"(.)2
وقــس علــى ذلــك باقــي العلــوم الشــرعية فــإن اعتمــاد المعلــم
أســلوب التكــرار مــن شــأنه أن يســاعد علــى ترســيخ المعلومــة فــي
ذهــن المتلقــي عــوض االكتفــاء بحصــة أو حصتيــن في البــاب ،فالخير 
كلــه فــي أن يتقــن جزئيــة عــوض أن يتلقــى معلومــات متتالية دون أن
ـل منها إال القشــور دون
يكــون قــد اســتوعب أساســياتها ،فــا يُحَ ِّصـ ُ
أن يتمكــن مــن معرفــة أساســياتها.

ثانيًا :عدم التطويل في الفن الواحد والكتابالواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها:
فســلوك المتعلــم فــي تدريــس فن مــن الفنون منهــج التقطيع
بيــن مجالــس تدريــس ذلــك الفــن ،واإلطالــة فيــه مــن شــأنه أن
يحــدث النســيان ويعســر حصــول الملكــة ،يقــول" :وكذلــك ينبغــي
لــك أن ال تطــول علــى المتعلــم فــي الفــن الواحــد والكتــاب الواحــد
بتقطيــع المجالــس وتفريــق مــا بينهــا؛ ألنــه ذريعــة إلــى النســيان
وانقطــاع مســائل الفــن بعضهــا مــن بعــض ،فيعســر حصــول
الملكــة بتفريقهــا ،وإذا كانــت أوائــل العلــم وأواخــره حاضــرة عنــد
الفكــرة مجانبــة للنســيان ،كانــت الملكــة أيســر حصــو ًلا وأحكــم
(" )1متفــق عليــه" :أخرجــه الشــيخان؛ البخــاري فــي( :كتــاب :فضائــل القــرآن ،بــاب :فضائــل القــرآن،
ح ،)5033:ومســلم فــي( :كتــاب :صــاة المســافرين وقصرهــا ،بــاب :المــر بتعهــد القــرآن ،وكراهــة
قــول :نســيت آيــة كــذا ،ح ،)1854:مــن حديــث أبــي موســى األشــعري .
التورِ ِب ْ
( )2ينظــر" :الميســر فــي شــرح مصابيــح الســنة"ُّ ،
ش ـتِي ،تحقيــق :د .عبــد الحميــد هنــداوي،
(.)507/2
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ً
ارتباطــا وأقــرب صبغــة؛ ألن الملــكات إنمــا تحصــل بتتابع الفعل
وتكــراره ،وإذا تنوســي الفعــل تنوســيت الملكــة الناشــئة عنــه"(.)1

ثالثًا :التركيز على تلقين فن واحد:ال بــد مــن التوجيــه نظــر المتلقــي إلــى فــن واحــد حتــى يســتطيع
إدراك أصولــه وجميــع متعلقاتــه ،فقلمــا يســتطيع المتعلــم
التمــرس وإدراك َف َّنيْ ــن فــي نفــس اآلن ،يقــول ابــن خلــدون" :ومــن
ِ
المذاهــب الجميلــة والطــرق الواجبــة فــي التعليــم أن ال يخلــط
علــى المتعلــم علميــن ً
ــل أن يظفــر بواحــد
معــا ،فإنــه حينئــذ َق َّ
منهمــا ،لمــا فيــه مــن تقســيم البــال وانصرافــه عــن كل واحــد
منهمــا إلــى تفهــم اآلخــر ،فيســتغلقان معــ ًا ويســتصعبان،
ويعــود منهمــا بالخيبــة ،وإذا تفــرغ الفكــر لتعليــم مــا هــو بســبيله
مقتصــرًا عليــه ،فربمــا كان ذلــك أجــدر بتحصيلــه"(.)2

ً
رابعا :التشجيع على المناقشة وإبداء الرأي:لقــد مــارس ابــن خلــدون مهنــة التدريــس ،ولذلــك فإنــه كان
ً
ملمــا إلمامً ــا كامـ ًلا بالمناهــج التــي كان تلقــن بهــا العلــوم الشــرعية،
حيــث كان معظــم المعلميــن يقتصــرون علــى التلقيــن ويلزمــون
المتعلميــن االســتماع فقــط ،فــا يــأذن لهــم بمناقشــة المســائل
وال الجــدال ألجــل البيــان ،ممــا  َكــوَّ َن أجيــ ً
الا مــن الحُ َّفــاظ الغيــر 
المكتســبين لملكــة المناظــرة واالجتهــاد ،وقــد صــور لنــا ابــن خلــدون
هــذا الواقــع المريــر يقــول" :بقيــت فــاس وســائر أقطــار المغــرب
خ ْلــوً ا مــن حُ ســن التعليــم مــن لــدن انقــراض تعليــم قرطبــة
ِ
والقيــروان ،ولــم يتصــل ســند التعليــم فيهــم ،فعســر عليهــم
حصــول الملكــة والحــذق فــي العلــوم ،وأيســر طــرق هــذه الملكــة
قــوة اللســان بالمحــاورة والمناظــرة فــي المســائل العلميــة،
( )1ينظر" :مقدمة ابن خلدون"( ،ص.)599-598:
( )2ينظر" :مقدمة ابن خلدون"( ،ص.)599 :
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فهــو الــذي يقــرب شــأنها ويحصــل مرامهــا؛ فتجــد طالــب العلــم
منهــم ،بعــد ذهــاب الكثيــر مــن أعمارهــم فــي مالزمــة المجالــس
العلميــة ،ســكوتًا ال ينطقــون وال يفاوضــون ،وعنايتهــم بالحفــظ
أكثــر مــن الحاجــة؛ فــا يحصلــون علــى طائــل مــن ملكــة التصــرف
فــي العلــم والتعليــم ،ثــم بعــد تحصيــل مــن يــرى منهــم أنــه قــد
حصــل ،تجــد ملكتــه قاصــرة فــي علمــه إن فــاوض أو ناظر أو علم،
ومــا أتاهــم القصــور إال مــن قبــل التعليــم وانقطــاع ســنده ،وإال
فحفظهــم أبلــغ مــن حفــظ مــن ســواهم ،لشــدة عنايتهــم بــه،
وظنهــم أنــه المقصــود مــن الملكــة العلميــة ،وليــس كذلــك"(.)1
ولذلــك فــإن تحفيــز المتلقــي علــى مناقشــة المســائل التــي
يطرحهــا المعلــم والحــض علــى الــكالم وطرح الســؤال من شــأنه أن
يعــزز حضــور الطالــب ويقــوي شــخصيته وملكــة الفهــم لديــه ،وهــذا 
دأب األوليــن مــن الصحابــة الكــرام ،فقــد روى البخــاري عــن ســعيد 
ان عُ مَ ـ ُر يُدْ خ ُلنــي مَ ــعَ َأ ْ
بــن جبيــر ،عــن ابــن عبــاس  --قــالَ " :ك َ
شـيَاخ
ِ
ِ
ـل َهـ َ
ـذا َ
ـال ب َْع ُضهُ ـ ْـم :لـ َ
الف َتــى مَ َع َنــا وَ َل َنــا َأب َْنــاءٌ م ْث ُلــهُ ِ؟
َبــدْ رَ ،ف َقـ َ
ـم تُدْ خـ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ـالَ :فدَعَ اهُ ـ ْـم َذ َ
ـال« :إنَّــهُ ممَّ ـ ْ
ات َيــوْ م وَ دَعَ انــي
ـن َقــدْ عَ ل ْم ُتـ ْـم» َقـ َ
َف َقـ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ـال :وَ مَ ــا رُئ ُ
ـال :مَ ــا
يتــهُ دَعَ انــي يَوْ مَ ئــذ إ َّلا ليُريَهُ ـ ْـم م ِّنــيَ ،ف َقـ َ
مَ َعهُ ـ ْـم َقـ َ
َ َ ِ ٓ َ َ ۡ ُ ِ َّ َ ۡ َ ۡ ِ ٍُ
ُ ُ َ
ـت ٱنلَّ ِـ َ
ـح ِِ َ ١و َر َأ ِيۡـ َ
تَ ُقو ُلـ َ
ـاس يَ ۡدخلــون ِف
ـون فــي﴿ :إِذا جــاء نــر ٱللِ وٱلفتـ
َ
ِ
َّ
ٱللِ أ ۡف َو ٗ
اجــا [ ﴾٢النصر ]2-1 :حَ َّتــى َخ َت َم ُّ
ـال ب َْع ُضهُ ْم:
ـن
الســور ََةَ ،ف َقـ َ
دِيـ ِ
َ
س َ
ُأمرْ نَــا أ ْن نَحْ مَ ــ َد ال َّل َ
ــه وَ نَ ْ
ــال
ــت ْغفرَهُ إ َذا نُصرْ نَــا وَ ُفتــحَ عَ َلي َْنــا ،وَ َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َ
ـال لــيَ :يــا ا ْبـ َ
ب َْع ُضهُ ـ ْـمَ :
ـل ب َْع ُضهُ ـ ْ
ـن
شـي ًْئاَ ،ف َقـ َ
ال نَــدْ ريَ ،أوْ َلـ ْـم ي َُقـ ْ
ِ
ََ َ َ ِ
ـول؟ ُق ْلـ ُ
ـول؟ ُق ْلـ ُ
ـتَ :
ـل
عَ َّبــاس ،أكــذ
الَ ،قـ َ
ـت :هُ ــوَ َأجَ ـ ُ
ـالَ :فمَ ــا تَ ُقـ ُ
اك تَ ُقـ ُ
ٍ
ـــــــــــــــــول ال َّلــه -ﷺَ -أ ْع َلمَ ــهُ ال َّلــهُ َلــهُ  :إ َذا جَ ــاءَ نَ ْص ـ ُر ال َّلــه وَ َ
الف ْتــحُ
ر ُ
َس
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َف ْتــحُ مَ َّكـ َ
ـةَ ،فـ َ
المَ ـ ُ
ِّح بحَ ْمــد َر ِّبـ َ
ـة أجَ لـ َ
ـذ َ
اك عَ َ
اسـ َـت ْغفرْ هُ
س ـب ْ
ـكَ :ف َ
ـك وَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
إنَّــهُ َك َ
ـم م ْن َ
هــا إ َّلا مَ ــا تَ ْع َلـ ُ
ـال عُ مَ ـرُ :مَ ــا َأ ْع َلـ ُ
ـم"(.)2
ان تَوَّ ا ًبــاَ .قـ َ
ِ
ِ
ِ
فاختيــار عمــر   --إدخــال ابــن عبــاس فــي اجتمــاع الكبــار لــم
ً
يكــن اعتباطــا؛ ولكــن إلدراكــه أن لــه ملكــة الفهــم التــي اكتســبها 
( )1ينظر" :مقدمة ابن خلدون"( ،ص.)450:
في "صحيحه"( ،كتاب :المغازي ،باب ،ح.)4294:
( )2أخرجه البخاري ّ
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مــن اإللحــاح فــي طلــب العلــم ،وألنــه كان ســؤ ً
ولا ،ولمــا  الحــظ
المهاجــرون مــا أقــدم عليــه عمــر  --حــز فــي أنفســهم أال يحضــر 
أبناؤهــم أيضــا لهــذا قالــوا" :أال تدعــو أبناءنــا كمــا تدعــو ابــن عبــاس
ً ()1
قــال :ذاكــم فتــى الكهــول إن لــه لســانًا ســؤو ًلا وقل ًبــا عقــولا"
يقــول ابــن حجــر  فــي تعليقــه علــى الحديــث" :وفيــه فضيلــة
ظاهــرة البــن عبــاس وتأثيــر إلجابــة دعــوة النـــــبي -ﷺ -أن يعلمــه
هللا التأويــل ويفقهــه فــي الدين...وفيــه جــواز تحديــث المــرء
عــن نفســه بمثــل هــذا إلظهــار نعمــة هللا عليــه وإعــام مــن ال
يعــرف قــدره لينزلــه منزلتــه وغيــر ذلــك مــن المقاصــد الصالحــة
ال للمفاخــرة والمباهــاة ،وفيــه جــواز تأويــل القــرآن بمــا يفهــم
مــن اإلشــارات ،وإنمــا يتمكــن مــن ذلــك مــن رســخت قدمــه فــي
العلــم ولهــذا قــال علــي -رضــي هللا تعالــى عنــه -أو فهمً ــا يؤتيــه
هللا رجــا فــي القــرآن"(.)2

ً
خامسا :عدم التشديد على المتعلم:وذلــك باعتمــاد التوســط واالعتــدال؛ ألن التشــديد مــن شــأنه
أن يضيــق علــى النفــس فــي انبســاطها ،ويذهــب بنشــاطها ،وكمــا 
ً
حرصــا علــى
قالهــا عمــر  :--مــن لــم يؤدبــه الشــرع ال أدبــه هللا؛
ً
ـب ،وعلمــا بــأن المقــدار الــذي عينــه
صــون النفــوس عــن مذلــة التأديـ
الشــرع لذلــك أملــك لــه ،فإنــه أعلــم بمصلحتــه ،ومــن ثــم اقتــرح
ابــن خلــدون مذهــب الرشــيد فــي تعليــم ولــده ،قــال" :ومــن أحســن
مذاهــب التعليــم ،مــا تقــدم بــه الرشــيد لمعلــم ولــده ،قــال خلــف
األحمــر( :)3بعــث إلــي الرشــيد فــي تأديــب ولــده محمــد األميــن
فقــال" :يــا أحمــر إن أميــر المؤمنيــن قــد دفــع إليــك مهجــة نفســه
(" )1فتح الباري شرح صحيح البخاري " ،ابن حجر العسقالني.)735/8( ،
(" )2فتح الباري".)736/8( ،
(" )3خلــف األحمــر" :هــو خلــف األحمــر بــن حيــان بــن محــرز أبــو محــرز ،مولــى بــال بــن أبــي بــردة
بــن أبــي موســى األشــعري ،أحــد الشــعراء المحســنين ،وكان يبلــغ مــن حذقــه واقتــداره أن يشــبه
شــعره بشــعر القدمــاء .ينظــر ترجمتــه فــي" :إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة" ،أبــو الحســن
القفطــي ،تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم.)383/1( ،
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وثمــرة قلبــه ،فصيــر يــدك عليــه مبســوطة وطاعتــه لــك واجبــة،
فكــن لــه بحيــث وضعــك أميــر المؤمنيــن؛ َأ ْقر ْئــهُ القــرآن ،وعَ ِّل ْمــهُ
ِ
األخبــار ،ورَوِّ ه األشــعار ،وعَ ِّل ْمــهُ
ُّ
السـ َـنن ،وب َِّصــرْ هُ بمواقــع الــكالم
ِ
وام َن ْعــهُ مــن الضحــك إال فــي أوقاتــهُ ،
وبدئــهْ ،
وخــذهُ بتعظيــم
مشــايخ بنــي هاشــم إذا دخلــوا عليــه ،ورفــع مجالــس القــواد إذا
حضــروا مجلســه ،وال تَمُ ـر َّ
َن بــك ســاعة إال وأنــت مغتنــم فائــدة
تفيــده إياهــا مــن غيــر أن تحزنــه ،فتميــت ذهنــه ،وال تمعــن فــي
مســامحته ،فيســتحلي الفــراغ ويألفــه ،وقوِّ مــه مــا اســتطعت
بالقــرب والمالينــة ،فــإن أباهمــا؛ فعليــك بالشــدة والغلظــة"(.)1

ً
سادسا :التركيز على العلوم األصيلة التي تقتضيالبحث والتفصيل مع االختصار في العلوم التي هي
مجرد أداة مساعدة على التحصيل:
اعتبــر ابــن خلــدون أن العلــوم المتعــارف عليهــا  بيــن أهــل
العمــران تدخــل ضمــن صنفيــن مــن العلــوم؛ علــوم مقصــودة
لذاتهــا؛ كالشــرعيات مــن التفســير والحديــث والفقــه وأصــول
الديــن ...وأخــرى هــي وســيلة لهــذه العلــوم ،مثــل :العربيــة والمنطق
وأمثالهــا  فــا ينبغــي أن يوســع الــكالم  فيهــا وال ي َُفــرَّع عنهــا 
المســائل؛ ألن ذلــك يخــرج بهــا عــن المقصــود ،ويهــدر الوقــت فــي
تحقيــق الموعــود ،يقــول" :إذ المقصــود منهــا مــا هــي آلــة لــه ال غير،
فكلمــا خرجــت عــن ذلــك خرجــت عــن المقصــود وصــار االشــتغال
بهــا لغــوً ا ،مــع مــا فيــه مــن صعوبــة الحصــول علــى ملكتهــا
ً
عائقــا عــن تحصيــل
بطولهــا وكثــرة فروعهــا ،وربمــا يكــون ذلــك
العلــوم المقصــودة بالــذات لطــول وســائلها ،مــع أن شــأنها
أهــم ،والعمــر يقصــر عــن تحصيــل الجميــع علــى هــذه الصــورة،
ً
تضييعــا للعمــر وشــغ ًلا
فيكــون االشــتغال بهــذه العلــوم اآلليــة
بمــا ال يغنــي" .وقــد ضــرب لذلــك أمثلــة منهــا؛ مــا قــام بــه صنــاع
النحــو والمنطــق حيــن أوســعوا دائــرة الــكالم فيهــا نقــا واســتدالال
( )1ينظر" :مقدمة ابن خلدون"( ،ص.)605 :
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وأكثــروا التفاريــع والمســائل مــع أنــه ليســت حاجــة مقصــودة
بذاتهــا ،لهــذا وصفهــا بأنهــا مــن اللغــو الــذي يضــر المتعلميــن وال
يقــدم لهــم نفعــا ،إذ ينبغــي تركيــز انتبــاه المتعلميــن علــى العلــوم 
ال عــل الوســائل يقــول ..." :وهــي ً
أيضــا مضــرة بالمتعلميــن علــى
اإلطــاق؛ ألن المتعلميــن اهتمامهــم بالعلــوم المقصــودة أكثــر
مــن اهتمامهــم بهــذه اآلالت والوســائل؛ فــإذا قطعــوا العمــر
فــي تحصيــل الوســائل ،فمتــى يظفــرون بالمقاصــد ،فلهــذا
يجــب علــى المعلميــن لهــذه العلــوم اآلليــة أن ال يســتبحروا فــي
شــأنها وال يســتكثروا مــن مســائلها وينبهــوا المتعلــم علــى
الغــرض منهــا ويقفــوا بــه عنــده؛ فمــن نزعــت بــه همتــه بعــد ذلــك
إلــى شــيء مــن التوغــل ،ورأى مــن نفســه قيامً ــا بذلــك وكفايــة بــه
فليختــر لنفســه مــا شــاء مــن المراقــي صعبًــا أو ســه ًلا"(.)1
يظهــر أن الرؤيــة الخلدونيــة قدمــت منهجــا نيــ ًر ا مــن شــأنه أن
يلهــم المعلــم تلــك العلــوم التــي ينبغــي أن يعيرها األولويــة لتلقينها 
للمتعلــم ،ومــن ثــم اعتبــار العلــوم األخــرى مجــرد آليــات تســاعد علــى
اســتكناه العلــوم الرئيســة وســبر أغوارهــا.

سابعا :الرحلة في طلب العلومولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم:
ذهــب ابــن خلــدون إلــى أن رســوخ العلــم ال يصــل إلــى ذروتــه
إال بمحــاكاة الشــيوخ ،واألخــذ عنهــم مباشــرة يقــول" :ولقــاء
المشــيخة مزيــد كمــال فــي التعليــم والســبب في ذلك أن البشــر
يأخــذون معارفهــم وأخالقهــم ومــا ينتحلونــه بــه مــن المذاهــب
ً
وتلقينــا
والفضائــل :تــارة علمً ــا وتعليمً ــا وإلقــاءً  ،وتــارة محــاكاة
بالمباشــرة ،إال أن حصــول الملــكات عــن المباشــرة والتلقيــن
ً
رســوخا"(.)2
أشــد اســتحكامً ا وأقــوى
( )1ينظر" :مقدمة ابن خلدون"( ،ص.)601 :
( )2المصدر نفسه( :ص.)604:
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ولعمــري إن أخــذ العلــم مشــافهة مــن أفــواه العلمــاء
والمشــايخ يعــد مــن الشــروط األساســية لضبــط العلــم ورفــع
ً
الشــبه وااللتباســات ،وأيضــا  ضبــط المشــكل مــن األســماء
واالصطالحــات ،وقــد  ذكرنــي هــذا الموضــوع بأحــد  طلبــة العلــم
عندمــا أراد أن يتفيهــق علــى معلمــه فســأله عــن اإلمــام أبــي حنيفــة 
ولكنــه نطقهــا" :أبــو حُ َن َ
يفــة"؟؟؟ وقــد تكــرر هــذا أيضــا مــع طالــب آخــر 
عندمــا أراد أن يتحــدث عــن ابــن معيــن فقــال" :يحيــى بــن مُ عيــن"،
ممــا يبيــن أن أخــذ العلــم مشــافهة مــن أفــواه الرجــال يعــد مــن
الركائــز التــي تعيــن علــى رســوخ العلــم وضبطــه كمــا أشــار إلــى ذلــك
ابــن خلــدون فــي مقدمتــه.
أمــا تحصيــل الملكــة فيقتضــي الجلــوس إلــى عــدد مــن المشــايخ
الذيــن تختلــف طرقهــم واصطالحاتهــم فــي تلقيــن ذلــك العلــم
وتوصيلــه إلــى المتلقــي ،ولــن تتحقــق تلــك الفضلــى إلــى لمــن
اســتطاع الرحلــة فــي طلــب العلــم ،يقــول" :فلقــاء أهــل العلــوم،
وتعــدد المشــايخ ،يفيــد فــي تمييــز االصطالحــات ،بمــا يــراه مــن
اختــاف طرقهــم فيهــا ،فيجــرد العلــم عنهــا ويعلــم أنهــا أنحــاء
تعليــم وطــرق توصيــل ،وتنهــض قواه إلى الرســوخ واالســتحكام
فــي الملــكات ،ويصحــح معارفــه ويميزهــا عــن ســواها مــع تقويــة
ملكتــه بالمباشــرة والتلقيــن وكثرتهمــا مــن المشــيخة عنــد
تعددهــم وتنوعهــم؛ وهــذا لمــن يســر هللا عليــه طــرق العلــم
والهدايــة؛ فالرحلــة ال بــد منهــا فــي طلــب العلــم ،الكتســاب
الفوائــد والكمــال بلقــاء المشــايخ ومباشــرة الرجــال"(.)1
وهــذه المســألة  قــد  فطــن لهــا الرعيــل األول مــن العلمــاء بــدءً ا 
مــن أصحــاب النبــي -ﷺَ -
ــال:
ــي ال َّلــهُ  عَ ْنهُ مَ ــاَ ،-ق َ
فعــن ابْــن عَ بَّــاس -رَض َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ـول ال َّلــه -ﷺُ ،-ق ْلـ ُ
ـت لرَجُ ــل مـ َ
ـن ا ْل َأ ْن َصــارَ :يــا ُف ـ َل ُ
ان َه ُلــمَّ
" َلمَّ ــا تُوُ ِّفـ َـي ر ُ
َسـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ـاب َّ
ـال :واعج ًبــا َلـ َ
َف ْل َن ْ
ـك
سـ َـأ ْل َأ ْصحَ ـ َ
النبـ ِّـي -ﷺَ ،-فإنَّهُ ــمُ ا ْل َيــوْ مَ َكثيـرٌ»َ .ف َقـ َ
ِ
ِ
ِ
ـك ،وَ فــي َّ
ـن عَ َّبــاسَ ،أتَـرَى َّ
ـاس يَحْ َتاجُ ـ َ
َيــا ا ْبـ َ
النــاس مـ ْ
ـون إ َل ْيـ َ
النـ َ
ـن َأ ْصحَ اب
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
( )1المصدر نفسه( :ص.)606-605:
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َّ
ـك ،وَ َأ ْق َب ْلـ ُ
سـ َـأ َلةَ ،فــإ ْن َك َ
النبـ ِّـي -ﷺ -مَ ـ ْ
َك َذلـ َ
ـن تَ ـرَى؟ َف َت ـر َ
ـت عَ َلــى ا ْلمَ ْ
ان
ِ
ِ
ِ
َل َي ْب ِ ُل ُغنــي ا ْلحَ ديـ ُ
ـلَ ،ف َأتَوَ َّ
س ـ ُد ردَائــي عَ َلــى
ـث عَ ــن الرَّجُ ــل َفآتيــه ،وَ هُ ــوَ َقائـ ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ســفي الرِّيــحُ ِعَ َلــى وَ ِجْ هــي ُّ
بَابــهَ ،ف َت ْ
ـولَ :يــا
الت ـر َ
َابَ ،في َْخ ـرُجُ َ ،ف َيرَانــيَ ،في َُقـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
سـ ْل َ
ا ْبـ َ
ت إ َلـ َّـي َفآت َيـ َ
َســول ال َّلــه مَ ــا جَ ــاءَ بـ َ
ـك؟ َأ َلا َأرْ َ
ـن عَ ــمِّ ر ُ
ـولَ :لا،
ـك؟ َف َأ ُقـ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأنَــا َأحَ ـ ُّـق َأ ْن آت َيـ َ
ـل حَ َّتــى رَآنــي،
ـكَ .ف َأ ْسـ َـأ ُلهُ عَ ــن ا ْلحَ ديــثَ .قـ َ
ـالَ :فبَقـ َـي الرَّجُ ـ ُ
ِ
ِ
(ِ )1
ِ
ِ
ِ
وَ َقــد اجْ َتمَ ــعَ َّ
ـالَ « :ك َ
النـ ُ
ـل م ِّنــي" .
ان َهـ َـذا ا ْل َف َتــى َأ ْع َقـ َ
ـاس عَ َلـ َّـيَ ،ف َقـ َ
ِ
ِ
وكذلــك عندمــا شــد جابــر بــن عبــد هللا  --الرحــال إلــى الشــام 
ألجــل ســماع حديــث واحــد مــن الصحابــي الجليــل عبــد  هللا بــن
ــن رَجُ ــل مَ ْ
ُأ َنيــس ،يقــول جابــر َ " :--ب َل َغنــي عَ ْ
ــن َأ ْصحَ ــاب ر ُ
َســول
ِ
ِ
ال َّلــه -ﷺ -حَ ديـ ٌ
ســمَ ٍ ْعهُ م ْنــهُ َفاب َْت ْع ِـ ُ
ـث فــي ا ْلق َصــاص َلـ ْـم َأ ْ
ـت بَعيـرًا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
ت إ َليْ ــه َ
ــهرًا حَ َّتــى َقد ْم ُ
ــم ســرْ ُ
شــدَدْ ُ
ش ْ
ــت م ْصــ َر َ -أوْ
ت رَحْ لــي ،ثُ َّ
َف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـالَّ :
ـت :حَ ديـ ٌ
ـن ُأنَيْ ــس َف ُق ْلـ ُ
ـام َ -ف َأتَيْ ـ ُ
ـت عَ بْ ـ َد ال ِ َّلــه ْبـ َ
الشـ َ
ـث َب َل َغنــي
َقـ َ
َِ
ِ
ِ
ٍ
ـك تُحَ ــدِّ ُ
ســم ْع َتهُ مَ ـ ْ
عَ ْنـ َ
ث بــه َ
َســول ال َّلــه -ﷺ -وَ َلـ ْـم أ ْ
ـن ر ُ
ســمَ ْعهُ فــي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــيت َأ ْن َأمُ َ
ا ْلق َصــاص َخش ُ
ــل َأ ْن َأ ْ
ســمَ َعهُ .)2("...
ــوت َقبْ َ
ِ
ِ
ِ
(" )1إســناده صحيــح" :أخرجــه ابــن ســعد فــي" :الطبقــات الكبــرى" ،)280/2( ،والدارمــي فــي" :ســننه"،
(بــاب :الرحلــة فــي طلــب العلــم ،واحتمــال العنــاء ،ح ،)590:والحاكــم فــي" :المســتدرك"( ،كتــاب:
العلــم ،ح ،)363:وابــن عبــد البــر فــي" :جامــع بيــان العلــم وفضلــه"( ،بــاب :توقيــر العالــم والعلــم،
ح ،)507:مــن طريــق يزيــد بــن هــارون ،عــن جريــر بــن حــازم ،عــن يعلــى بــن حكيــم ،عــن عكرمــة ،عــن ابــن
عبــاس -مــا -بــه.
قلــت :رجالــه مــن الثقــات عــدا جريــر بــن حــازم :فهــو ثقــة ،فــي حديثــه عــن قتــادة ضعــف ،ولــه أوهــام
إذا حــدث مــن حفظــه" .التقريــب"( ،ص ،)137:لكــن فــي هــذا الحديــث يــروي عــن يعلــى بــن حكيــم وهــو
مــن الثقــات ،كمــا أن الذهبــي قــال فــي ترجمتــه" :اغتفــرت أوهامــه فــي ســعة مــا روى"" .ســير
أعــام النبــاء" ،)100/7( ،ومــن ثــم فإســناد الحديــث صحيــح لهــذا صححــه الحاكــم فــي" :المســتدرك"،
(ح ،)363:ووافقــه الذهبــي فــي" :تلخيصــه"( ،ح ،)363:وقــال :علــى شــرط البخــاري.
(" )2إســناده صحيــح" :أخرجــه ابــن اســامة فــي" :بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث"( ،بــاب:
الرحلــة فــي طلــب العلــم ،ح ،)44:والرويانــي فــي" :مســنده"( ،عبــد هللا بــن أنيــس الجهنــي ،ح،)1491:
والحاكــم فــي" :المســتدرك علــى الصحيحيــن"( ،كتــاب :العلــم ،ح ،)8715 :والبيهقــي فــي" :األســماء
والصفــات"( ،بــاب :جمــاع أبــواب ذكــر األســماء التــي تثبــت أثبــات التدبيــر لــه ،ح ،)131:وابــن عبــد البــر
فــي" :جامــع بيــان العلــم وفضلــه"( ،بــاب :ذكــر الرحلــة فــي طلــب العلــم ،ح ،)565:كلهــم مــن طريــق
القاســم بــن عبــد الواحــد ،عــن عبــد هللا بــن محمــد بــن عقيــل ،عــن جابــر بــن عبــد هللا  --بــه.
قلــت :القاســم بــن عبــد الواحــد بــن أيمــن المكــى :مقبــول" .التقريــب"( ،ص ،)629:وعبــد هللا بــن
محمــد بــن عقيــل بــن أبــى طالــب القرشــي :صــدوق فــي حديثــه ليــن" .التقريــب"( ،ص ،)426:قــال
ابــن عبــد البــر :هــو أوثــق مــن كل مــن تكلــم فيــه" .تهذيــب التهذيــب" ،)15/6( ،وهــو يــروي عــن
الصحابــي الجليــل جابــر بــن عبــد هللا وهــو بــدوره حــدث عــن الصحابــي :عبــد هللا بــن أنيــس الجهنــى.
وقــد صحــح هــذه الروايــة الحاكــم فــي" :مســتدركه"( ،ح ،8517:ووافقــه الذهبــي فــي" :تلخيصــه"( ،ح:
 ،.)8517وهللا أعلــم.
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ولــم يســتنكف أهــل االتبــاع مــن الســير علــى ســنن الصحابــة،
منهـ ّـم؛ اإلمــام الشــافعي وأحمــد والبخــاري ومســلم وغيرهــم ،فقــد 
كان دأبهــم الرحلــة ألجــل مالقــاة المشــايخ واألخــذ عنهــم ،وقــد عقــد 
الخطيــب بغــدادي كتابــا ســماه" :الرحلــة فــي طلــب الحديــث" وذكــر 
فيــه عــددا مــن العلمــاء الذيــن كانــت الرحلــة ســبيلهم لتحصيــل العلم.

الخـــــاتمة

هــذه أهــم المباحــث التــي تناولهــا ابــن خلــدون فــي
مقدمتــه ،قــدم مــن خاللهــا رؤيتــه الثاقبــة إلصــاح
التعليــم وتجديــد مناهجــه ســواء تعلقــت بالتأليــف أو
بالتدريــس ،وال شــك أن هــذا البحــث سيشــكل فواتــح
لعلــوم أخــرى يمكــن أن تســهم فــي إغنائــه مــن شــتى
التخصصــات ،وهدفــي مــن وراء تحريــره هــو تقديــم رؤيــة
شــمولية عــن هــذا المنهــج.
فنحــن اليــوم  بحاجــة ماســة  إلــى إعــادة النظــر  فــي المناهــج 
المعتمــدة فــي تدريــس العلــوم الشــرعية وذلــك ألجــل تحقيــق
البغيــة مــن تدريســها ،ولعــل فــي رؤيــة ابــن خلــدون باعتبــاره عالــم
اجتمــاع مــن شــأنها أن تذيــل بعــض الصعــاب فــي وضــع خارطــة 
طريــق إلعــادة البنــاء برمتــه ،وبالتالــي تحقيــق المقصــد.
فــإن كنــت أصبــت الهــدف فبتوفيــق مــن هللا وإن كان غيــر ذلــك
فمــن نفســي أو الشــيطان ،فمــن رأى فيــه نقصــا فليســد الخلــل،
ً
ـي علمــا.
وقــل رب زدنـ
هــذا وأســأل هللا -ســبحانه وتعالــى -أن يبــارك هــذا العمــل ،وأن
يمــن علــي بحســن القبــول وصلــى هللا علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه
وصحبــه وســلم.
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المصادر والمراجع

 أزهــار الريــاض فــي أخبــار القاضــي عيــاض ،شــهاب الديــنأحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى ،أبــو العبــاس المقــري
التلمســاني (ت1041 :هـــ) ،تحقيــق :مصطفــى الســقا -إبراهيــم
اإلبيــاري  -عبــد العظيــم شــلبي ،مطبعــة لجنــة التأليــف
والترجمــة والنشــر  -القاهــرة 1358 ،هـــ  1939 -م.
ُ
ســ َر وْ ِجردي
 األســماء والصفــات ،أحمــد بــن الحســينالخ ْ
الخراســاني ،أبــو بكــر البيهقــي (ت458 :هـــ) ،حققــه وخــرج أحاديثه
وعلــق عليــه :عبــد هللا بــن محمــد الحاشــدي ،قــدم لــه :فضيلــة
الشــيخ مقبــل بــن هــادي الوادعــي ،مكتبــة الســوادي ،جــدة-
المملكــة العربيــة الســعودية ،ط 1413 ،1:هـــ 1993 -م.
 اإلفصــاح عــن معانــي الصحــاح ،يحيــى بــن هبيــرة ،أبــو المظفــرالشــيباني (ت560 :هـــ) ،تحقيــق :فــؤاد عبــد المنعــم أحمــد ،دار
ّ
الوطــن1417 ،هـــ ،بــدون طبعــة.
 إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم ،عيــاض بــن موســى بــن عيــاضبــن عمــرون اليحصبــي الســبتي ،أبــو الفضــل (ت544:هـــ)،
تحقيــق :د .يحيــى إســماعيل ،دار الوفــاء للطباعــة والنشــر
والتوزيــع ،مصــر ،ط1419 ،1:هـــ1998-م.
 إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة ،جمــال الديــن أبــو الحســن علــيبــن يوســف القفطــي (ت646:هـــ) ،تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،دار الفكــر العربي-القاهــرة ،ومؤسســة الكتــب
الثقافية-بيــروت ،ط1406 ،1:هـــ1982-م.
 -االنتصــار فــي الــرد علــى المعتزلــة القدريــة ،أبــو الحســين يحيــى
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بــن أبــي الخيــر العمرانــي (ت558:هـــ) ،تحقيــق :ســعود بــن عبــد
العزيــز الخلــف ،أضــواء الســلف ،الريــاض ،المملكــة العربيــة
الســعودية ،ط1419 ،1:هـــ1999-م.
 بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث ،الحــارث بــن محمــدالتميمــي المعــروف بابــن أبــي أســامة (ت282 :هـــ) ،المنتقــي:
نــور الديــن الهيثمــي (ت 807 :هـــ) ،تحقيــق :د .حســين أحمــد
صالــح الباكــري ،مركــز خدمــة الســنة والســيرة النبويــة  -المدينة
المنــورة ،ط 1413 ،1:هـــ1992 -م.
 تقريــب التهذيــب ،أبــو الفضــل أحمــد بــن حجــر العســقالني (ت:852هـــ) ،ومعــه :تحريــر تقريــب التهذيب ،د .بشــار عواد معروف،
والشــيخ شــعيب األرنــؤوط ،ضبطــه وعلــق عليــه :ســعد بــن
نجــدت عمــر ،مؤسســة الرســالة ناشــرون ،ط1432 :1هـــ2011-م.
تهذيــب التهذيــب ،أبــو الفضــل أحمــد بــن حجــر العســقالني (ت:852هـــ) ،مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة ،الهنــد ،ط1326 ،1:هـ.
 جامــع بيــان العلــم وفضلــه ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد البــرالنمــري (ت463 :هـــ) ،تحقيــق :أبــي األشــبال الزهيــري ،دار ابــن
الجــوزي ،المملكــة العربيــة الســعودية ،ط 1414 ،1:هـــ  1994 -م.
 الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمور رســول هللا ﷺوســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري ،محمــد بــن إســماعيل أبــو
عبــد هللا البخــاري الجعفــي (ت256:ه) ،تحقيــق :محمــد زهيــر
بــن ناصــر الناصــر ،دار طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية
بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي) ،ط1422 ،1:هـــ.
 الرحلــة فــي طلــب الحديــث ،أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــبالبغــدادي (ت463 :هـــ) ،تحقيــق :نــور الديــن عتــر ،دار الكتــب
العلميــة  -بيــروت ،ط1395 ،1:هــــ.
 ريــاض الصالحيــن ،أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شــرفالنــووي (ت676:هـــ) ،تحقيــق :شــعيب األرنــؤوط ،مؤسســة
الرســالة ،بيــروت ،لبنــان ،ط1419 ،3:هـــ1998-م.
 ســنن الدارمــي( :مســند الدارمــي) ،أبــو محمــد عبــد هللا بــن عبــدعجارملاو رداصملا
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الرحمــن الدارمــي ،التميمــي الســمرقندي (ت255 :هـــ) ،تحقيــق:
حســين ســليم أســد الدارانــي ،دار المغنــي للنشــر والتوزيــع،
المملكــة العربيــة الســعودية ،ط 1412 ،1:هـــ  2000 -م.
 ســير أعــام النبــاء ،شــمس الديــن أبــو عبــد هللا محمــد بــنعثمــان بــن َقايْمــاز الذهبــي (ت748 :هـــ) ،تحقيــق :مجموعــة مــن
المحققيــن بإشــراف الشــيخ شــعيب األرنــاؤوط ،مؤسســة
الرســالة ،ط 1405 ،3:هـــ 1985 ،م.
 شــرح صحيــح البخــاري ،أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــدالملــك بــن بطــال (ت449:هـــ) ،تحقيــق :أبــو تميــم ياســر بــن
إبراهيــم ،مكتبــة الرشد-الســعودية ،الريــاض ،ط1423 ،2:هـــ2003-م.
 الطبقــات الكبــرى ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن ســعد البصــري،المعــروف بابــن ســعد (ت230 :هـــ) ،تحقيــق :محمــد عبــد القــادر
عطــا ،دار الكتــب العلميــة  -بيــروت ،ط 1410 ،1:هـــ  1990 -م.
 فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري ،أحمــد بــن علــي بــن حجر ،أبوالفضــل العســقالني (ت852 :هـــ) ،رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه:
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،قــام بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى
طبعــه :محــب الديــن الخطيــب ،عليــه تعليقــات العالمــة :عبــد
العزيــز بــن عبــد هللا بــن بــاز ،دار المعرفــة  -بيــروت1379 ،م.
 المســتدرك علــى الصحيحيــن ،أبــو عبــد هللا الحاكــم محمــدبــن عبــد هللا النيســابوري المعــروف بابــن البيــع (ت405 :هـــ)،
تحقيــق :مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،دار الكتــب العلميــة -
بيــروت ،ط1990 - 1411 ،1:م.
 مســند الرويانــي ،أبــو بكــر محمــد بــن هــارون ال ُّر ويانــي (ت:307هـــ) ،تحقيــق :أيمــن علــي أبــو يمانــي ،مؤسســة قرطبــة -
القاهــرة ،ط1416 ،1:هـــ.
 المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــىرســول هللا ﷺ= صحيح مســلم ،مســلم بن الحجاج أبو الحســن
القشــيري النيســابوري (ت261 :هـــ) ،دار صــادر :بيــروت[ ،د-ت].
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 المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن فتــاوى أهــلإفريقيــة واألندلــس والمغــرب ،أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى
الونشريســي (ت914:هـــ) ،خرجــه جماعــة مــن الفقهــاء بإشــراف:
محمــد حجــي ،وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية للملكــة
المغربيــة1401 ،هـــ1981-م.
 المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب مســلم ،أبــو العبــاسأحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم القرطبــي (ت 656 :هـــ) ،حققــه وعلــق
عليــه وقــدم لــه :محيــي الديــن ديــب ميســتو  -أحمــد محمــد
الســيد  -يوســف علــي بديــوي  -محمــود إبراهيــم بــزال( ،دار ابــن
كثيــر ،دمشــق  -بيــروت)( ،دار الكلــم الطيــب ،دمشــق  -بيــروت)،
ط 1417 ،1:هـــ  1996 -م.
مقدمــة ابــن خلــدون ،عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون(ت808:هـــ) ،اعتنــى بــه :مصطفــى شــيخ مصطفــى ،مؤسســة
الرســالة ناشــرون ،ط1433 ،1:هـــ2016-م.
 الملــل والنحــل ،محمــد بــن عبــد الكريــم الشهرســتاني (ت:548هـــ) ،مؤسســة الحلبــي[ ،د-ت].
 الميســر فــي شــرح مصابيــح الســنة ،فضــل هللا بــن حســن،التورِ ِب ْ
شــهاب الديــن ُّ
شـتِي (ت 661 :هـــ) ،تحقيــق :د .عبــد الحميــد
هنــداوي ،مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز ،ط 1429 ،2:هـــ  2008 -هـــ
 نفــح الطيــب مــن غصــن األندلــس الرطيــب ،ألحمــد المقــريالتلمســاني (ت1041:هـــ) ،تحقيــق :إحســان عبــاس ،دار صــادر-
بيروت-لبنــان ،طبــع ســنة1900:م.
 نيــل االبتهــاج ،ألحمــد بابــا التنبكتــي (ت1036:هـــ) ،عنايــة وتقديــم:د .عبــد الحميــد عبــد هللا الهرامــة ،دار الكتــاب ،طرابلس-ليبيــا،
ط2000 ،2:م.
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